Coronamaatregelen vanaf 14 oktober 2020 vanaf 22.00 uur

Beste voetballiefhebbers,
Deze week zijn er weer nieuwe maatregelen afgekondigd om het Corona-virus onder controle te
krijgen. Als HVCH volgen we uiteraard de voorschriften van de overheid en zullen we hier invulling
aan geven conform de richtlijnen van de KNVB. Antwoorden op veel vragen kan je zelf vinden op de
site van de KNVB: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgesteldevragen-over-het-coronavirus-en-voetbal
Zoals bekend zijn alle competities voor de komende vier weken stilgelegd. Voor alle jeugdteams blijft
de mogelijkheid bestaan om te trainen; dit zullen we dan ook blijven door op de normale tijden. Voor
de zaterdagen kunnen onderlinge partijtjes gepland worden. De planning hiervan zal
gecommuniceerd worden door de leiding van de teams, en zal ook gepubliceerd worden op de HVCH
website.
Publiek is ook in deze periode niet toegestaan langs de velden en op het HVCH sportpark, en ook de
kantine blijft gesloten. Ook zullen de kleedkamers en douches niet beschikbaar zijn voor gebruik;
kleed je dus thuis om. Altijd en overal geldt: ben je ziek of verkouden, of moet je in quarantaine
vanwege een besmetting in je omgeving, blijf dan thuis! Afstand houden en volgen van de standaard
hygiëneregels blijft natuurlijk van het grootste belang.
Voor alle senioren-teams zijn behalve de competities ook de teamtrainingen stilgelegd. De
mogelijkheid bestaat wel om in groepjes van maximaal 4 personen te blijven trainen om fit te blijven,
maar dan ook alleen met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Dus geen enkele partijvorm is
toegestaan! Ook geen combinatie van meerdere groepjes.
Alleen na aanmelding met vermelding van spelersnamen en team, kan er een tijdslot en plaats op de
trainingsvelden vastgesteld en vrijgegeven worden. De regel is dat er alleen in een vaste
samenstelling getraind kan worden en alleen na toestemming van het bestuur. Als de strikte
coronaregels niet correct opgevolgd worden door een team zal verdere toegang tot het
sportcomplex tot nader order ontzegd worden.
Als er seniorenteams zijn die gebruik willen maken van deze beperkte vorm van trainen in
(maximaal) viertallen, dan kan de teamleiding zich hiervoor voor dinsdag 20 oktober aanmelden bij
voetbalzaken@hvch.nl
De beperkingen die nu afgekondigd zijn, zijn niet leuk maar wel absoluut noodzakelijk om een
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Als we nu met zijn allen goed handelen, voorkomen
we hopelijk nog meer drastische maatregelen als een volledige lock-down. De gevolgen daarvan zijn
zowel voor mensen persoonlijk, als voor bedrijven en zeker ook voor onze vereniging niet te
overzien!
Laten we allemaal ons gedrag aanpassen en de regels strikt naleven. Alléén samen kunnen we corona
verslaan!

Bestuur HVCH

