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Beste sportvrienden,
Het is eigenlijk maar een saaie boel op ons sportpark. De kleedruimtes en kantine zijn gesloten en er
mag vanwege de coronamaatregelen alleen nog getraind worden door de jeugd tot 18 jaar en door de
senioren in vaste groepjes van vier. Er zijn behalve trainers en begeleiders nog steeds geen toeschouwers toegestaan. Kortom: geen competitie, geen andere activiteiten, geen gezelligheid, geen
reuring op het sportpark en dat spijt ons zeer. De onderhoudsploeg zorgt er op de dinsdagmorgen nog
wel voor dat ons sportpark netjes blijft. Gelukkig maar.
Nu de 2e coronagolf gaande is wordt het steeds duidelijker dat er ook dit seizoen geen sprake zal zijn
van een normaal competitieverloop. De KNVB is drukdoende om oplossingen te bedenken, maar
ook zij zijn afhankelijk van het verdere verloop van de pandemie. Als club kunnen we alleen maar lijdzaam toezien en de ontwikkelingen volgen. Het is helaas niet anders. Afwachten maar.
Als er meer nieuws is horen jullie dat natuurlijk onmiddellijk. Houd vooral onze website in de gaten.
De op 10 november geplande Algemene Leden Vergadering kan helaas niet doorgaan. Er is (nu nog)
een maximum van 30 personen in vergadering toegestaan en dat is te weinig. Jammer, omdat we een
aantal belangrijke beslissingen hebben te nemen over het te voeren vrijwilligersbeleid en over het instellen van een volledig rookvrij sportpark. Voorlopig mikken we nu op dinsdag 12 januari a.s., maar
ook dan zijn we afhankelijk van de dan geldende maatregelen.
Ook onze traditionele nieuwjaarsreceptie staat door de huidige beperkingen onder druk.
We berichten hierover in een volgende nieuwsbrief.
Misschien wist je het nog niet, maar SEH heeft een Protocol Preventie en Blessure behandeling. Dit
protocol geeft richtlijnen aan wat te doen bij kleine en grote blessures. Het protocol kun je lezen op
onze website (via de sectie ‘publicaties’). Kern is dat onze club fysiotherapeutische begeleiding biedt
door de medische staf in combinatie met Jamie van der Pauw Kraan, sporttherapeut en Jasper
Dijkslag, sportfysiotherapeut.
Het kan voorkomen dat er een fysiotherapeutische behandeling noodzakelijk is. Over de kosten
hiervan is nog wel eens onduidelijkheid. Deze worden namelijk niet door de club vergoed. Het eerste
oriënterende onderzoek is gratis, maar daarna vallen de kosten van fysiotherapie onder de eigen ziektekostenverzekering en eventuele aanvullende ziektekostenverzekering. Deze verzekering vergoedt
meestal maar een beperkt aantal behandelingen. De KNVB heeft wel een aparte verzekering waaruit
de kosten aanvullend vergoed kunnen worden, maar ook deze is maar beperkt.
Klik hier voor meer informatie.
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Natuurlijk zijn we als bestuur bezorgd over de financiële situatie van onze vereniging. Inkomsten van
de kantine en andere activiteiten vallen weg en de vaste kosten lopen wel door. We maken zo mogelijk gebruik van de ondersteunende maatregelen van de overheid, maar dat compenseert de gederfde
inkomsten niet. Gelukkig is er geen sprake van ledenverlies en ook onze sponsoren blijven ons zo goed
mogelijk ondersteunen. Daar zijn we zeer dankbaar voor! Door deze steun is er nu nog geen sprake
van acute financiële nood, maar het zal duidelijk zijn dat uiteindelijk ook onze reserves op zijn.
We wensen iedereen veel sterkte in deze bijzondere periode. Denk aan onze sponsoren als je iets wilt
aanschaffen. Toch maar niet kopen via internet dit keer? Het is het belang van onze eigen gemeenschap
die we graag leefbaar willen houden.
Blijf vooral optimistisch en gezond!
Het bestuur.
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