Beste vrijwilligers, ouders, spelers, belangstellenden,
De regering heeft gisteren de maatregelen m.b.t. corona verscherpt en daarbij is het amateurvoetbal
ook niet ontzien. Het bestuur heeft kennis genomen van de vanaf nu geldende richtlijnen. Personen
van 18 jaar en ouder is het niet meer toegestaan te sporten in teamverband, dus geen wedstrijden
en trainingen. Standpunt van Haslou is dat we dit niet inderdaad kunnen toestaan i.v.m. het feit dat
voetbal een contactsport is en er onvoldoende handhaving in de praktijk kan worden gerealiseerd.
We hopen met jullie allemaal dat een en ander zal helpen om het aantal besmettingen, dat de pan
uitrijst, naar beneden bij te stellen. We betreuren het dat jullie geliefde hobby tijdelijk niet kan
worden uitgeoefend, maar de gezondheid staat uiteraard op nummer 1. De KNVB is nog bezig met
een protocol voor het amateurvoetbal: In overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS wordt er
hard gewerkt aan het verduidelijken van alle maatregelen voor het amateurvoetbal. De komende
dagen ontvangen alle verenigingen hierover nadere informatie en verschijnen er updates
op www.knvb.nl/coronavirus
Ons sportcomplex wordt alleen nog open gesteld voor het faciliteren van trainingen voor de teams
JO07 t/m JO17, een schema is onderstaand toegevoegd. Nieuwe regels gelden tot nader order.
Nieuwe regels voor sporten







Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.
Sport alleen. Of in een team van maximaal 4 mensen.
Wedstrijden zijn niet toegestaan.
Dit geldt voor mensen van 18 jaar en ouder.
De sportregels gelden niet voor kinderen tot 18 jaar.
Zij mogen wel in grotere teams sporten.
Of wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
Sportkantines zijn gesloten.
Douches en kleedkamers zijn gesloten.
Overzicht schema sportcomplex met ingang van 15 oktober tot nadere berichtgeving

Openen complex

Sluiten complex

Bijzonderheden

Maandag 17.30 Stan

Maandag ca 21.30 Jan

Stan haalt sleutel op bij Jan en
brengt hem retour.

Dinsdag 17.30 Jan

Dinsdag ca 20.15 Rob H

Woensdag 17.30 Peggy

Woensdag ca 21.30 Patrick

Peggy haalt sleutel op bij Jan,
Patrick brengt sleutel bij Jan
Donderdag ca 18.00 Joep S
Donderdag ca 20.15 Joep S
Joep haalt sleutel op bij Jan en
brengt hem retour.
Toiletten zijn tijdens training bereikbaar. Afwijkingen a.u.b. doorgeven of aanvragen via Jan.

