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Een leven zonder voetbal. Het blijft wennen en het valt niet mee om zonder de door ons zo geliefde sport
te leven. Best wel saai. Gelukkig is er inmiddels een lichtpunt. Langzamerhand worden de coronateugels
gevierd. Onze jeugdspelers mogen - zij het onder strenge voorwaarden -weer trainen!
Om dat mogelijk te maken heeft het jeugdbestuur aan de hand van de vele regels en richtlijnen van NOC/
NSF, RIVM en KNVB een puik stukje werk afgeleverd. In zeer korte tijd hebben ze een aangepast trainingsschema en diverse protocollen opgesteld, waarin duidelijk de mogelijkheden en beperkingen zijn vastgelegd.
Zeker geen kleinigheid als je beseft wat er allemaal georganiseerd is en wie er allemaal geïnstrueerd moeten
worden. Hulde voor het jeugdbestuur. Een grootse prestatie voor deze échte SEH’ers!
Vanaf 6 mei rolt de bal weer op ons sportpark! Het is nu afwachten wanneer en in hoeverre er meer
activiteiten plaats mogen vinden. Voor degenen die het gemist hebben kort de actuele stand van zaken:
De jeugd jonger dan 13 jaar traint weer normaal. De jeugd onder 19 jaar traint weer, maar dan met in achtneming van 1,5 meter afstand. De trainingsgroepen zijn zowel bij aankomst en vertrek alsook op het veld
strikt gescheiden. Behalve spelers, trainers en toezichthouders mogen er geen anderen op het sportpark
verblijven.
Alle informatie over de protocollen, én het pakket aan maatregelen dat is genomen om het mogelijk te maken
dat de jeugd van SEH weer kan trainen, is te vinden op onze site.
Het betreffende bericht is vorige week ook al naar alle leden gemaild. Wij wijzen iedereen graag nog een
keer op het belang dat iedereen op de hoogte is van de protocollen. Dus lees het goed door. Of bespreek
het rustig met je zoon(s)/dochter(s). Zoals al eerder gemaild: Doe dit niet alleen voor jezelf, maar ook
voor een ander. Wij zijn immers SEH!
Hulp van sponsoren
Ons clubhuis is voor een lange periode gesloten. Het is de vraag of het in de komende maanden weer open
mag. Dat betekent dat sommige van onze magazijnvoorraden binnenkort tegen de houdbaarheidsdatum
aanlopen en later mogelijk onverkoopbaar zijn. Dat ook onze sponsoren meedenken met SEH bleek maar
weer eens toen onze hoofdsponsor Plus Van der Hoven aanbood om belangeloos onze drankenvoorraad over
te nemen met de belofte straks weer verse voorraden aan te leveren. Daarmee is SEH van een probleem
verlost. Onze grote dank daarvoor! Ook zijn we onze sponsor Houtman Transport dankbaar voor het
spontane aanbod om de voorraden kosteloos te vervoeren.
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Inleveren van kleding en materiaal
Aan elk einde en begin van een seizoen is de materiaalcommissie een piek in de werkzaamheden. De tijdens
het seizoen gebruikte (lease-) kleding moet worden ingeleverd, gekeurd op bruikbaarheid, geïnventariseerd
welke maten kleding er nodig zijn, evt. nieuwe aanschaf en daarna uitgifte aan de leiders van het nieuwe
seizoen. Voorwaar elke keer een hele klus voor Jan en Nikki Wagenaar, die samen onze materiaalcommissie
vormen. Soms verloopt dit proces moeizaam, omdat niet iedereen even attent is op de naleving van de afspraken die hierover zijn gemaakt. Derhalve onze oproep: maak het de materiaalcommissie gemakkelijk! Er is
nu tijd voldoende.
Overigens kan de materiaalcommissie best versterking gebruiken. Denk er over na. Vele handen maken licht
werk en dan valt de tijdsinvestering erg mee.
Ten slotte
Wij maken ons als voetbalbestuurders natuurlijk druk voor het reilen en zeilen van SEH in deze moeilijke
tijd. We beseffen echter terdege dat de problematiek van onze club in het niet valt bij de zorgen en verdriet
van de mensen die slachtoffer zijn geworden van het coronavirus. Ook enkele van onze leden hebben niet aan
het virus weten te ontsnappen en zijn ziek geworden.
Wij betreuren de dood van Ton Jacobs, nog maar kort lid van onze onderhoudsploeg. Hij is vorig jaar vanuit
Huizen in Heerde komen wonen en zette zich belangeloos in voor SEH. Wij danken hem voor zijn inzet en
leven intens mee met zijn familie. Wij wensen een ieder die met ziekte te maken heeft veel sterkte toe!
Binnen onze gemeenschap leven veel mensen met inkomensonzekerheid vanwege ontslag of het wegblijven
van klanten. Ook binnen onze club hebben diverse mensen daar mee te maken. Wij hopen dat zij snel uit
deze situatie komen en weer zekerheid kunnen opbouwen.
Dat geldt ook sommige van onze sponsoren. Blijf je aan hen denken als je iets nodig hebt? Het kan hen
helpen om te blijven voortbestaan. De namen en adressen vindt je op onze site.
Het bestuur van SEH.
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