Aanvullende corona maatregelen, update 30-09-2020

Kantine gesloten, geen publiek toegestaan.

Harde woorden, maar tijdens de persconferentie van ma 28-09 j.l., werd duidelijk dat de
maatregelen rondom sportverenigingen verder worden aangescherpt.
Ook wij als SV Twedo zullen ons aan deze regels moeten houden en zodoende geldt dat miv heden;

-de kantine en blokhut gesloten zullen zijn.
-er geen publiek is toegestaan tijdens trainingen en tijdens wedstrijden van de jeugd uitsluitend
publiek van de gasten (max 1 begeleider per persoon)
-De maatregelen zijn voorlopig t/m 20 oktober a.s.

Indien er geen besmettingen zullen ontstaan, zullen we de komende 3 weken dus “gewoon” blijven
trainen en voetballen bij onze vereniging.
Graag wel aandacht voor het volgende;
-De kantine is gesloten. Een afvaardiging van de jeugd- dan wel seniorencie zal in de
hoofdbestuurskamer aanwezig zijn. Hierlangs loopt de looproute, richting de kleedkamers. De spelers
kunnen afbuigen naar de kleedkamer en begeleiders van de gastteams kunnen rechtsaf richting de
velden. Er kan door de begeleiders via deze weg niet weer terug naar binnen worden gelopen. Men
dient voor de kantine langs te lopen en zich hierna rechtsaf weer door het hek naar de parkeerplaats
te begeven.
-Doordat de kantine gesloten is kan er voor de jeugd geen ranja worden geschonken en voor de
senioren thee worden gezet.
Voor de jeugd zullen er zakjes Capri-sun door de vereniging ter beschikking worden gesteld en voor
de senioren een mix van flesjes AA en water.
-Gebruik kleedkamers. Hiervoor geldt het verzoek om zo min mogelijk gebruik te hoeven maken van
de kleedkamers. Voor zover mogelijk graag thuis alvast het tenue aantrekken en zo veel mogelijk
graag ook weer thuis douchen. Dit om ook de contactmomenten met de trainers en leiders zo kort
mogelijk te kunnen houden.
-Tijdens trainingen en wedstrijden zijn er geen ouders en/of publiek toegestaan van het thuisspelend
team, dus ook geen ouders en/of verzorgers die hun kind hebben gebracht.
Alleen spelers, begeleiding en de noodzakelijke vrijwilligers zijn aanwezig op ons sportpark.
Per thuisspelend team zijn er max 3 begeleiders (trainers/leiders/vlagger) toegestaan.
Chauffeurs van gastteams die rijden voor de teams tot en met JO19 worden gezien als begeleiders en
zijn welkom op ons sportpark. Let wel tot een maximum van 1 begeleider per speler.

Uiteraard betreuren wij als bestuur de genomen maatregelen, maar gezondheid staat voorop!
Laten we ons met zn allen aan de maatregelen houden, zodat we over 3 weken weer langs de lijn
kunnen staan.

Mochten er tussentijds andere maatregelen nodig zijn, dan zullen wij bovenstaand herzien en dit
kenbaar maken.

SV Twedo
Het bestuur

