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Trainers, leiders, vrijwilligers, ouders, toeschouwers en sponsoren
7 augustus 2020
Start seizoen 2020-2021 m.b.t. COVID-19 (coronavirus)

Alle dingen die we al heel lang gewend zijn zien er al enkele maanden anders uit. Door het coronavirus moeten we
allemaal wennen aan het “nieuwe normaal” die tot nu toe continu blijft veranderen. Of we nu naar een terras gaan,
op vakantie of naar de supermarkt, alles is anders en dat doen we om elkaar zoveel als kan te beschermen tegen dit
virus.
Vanaf maandag 10 augustus start het nieuwe seizoen 2020-2021. Ook wij moeten als vereniging gedurende het
nieuwe seizoen ons blijven houden aan alle maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen zo goed en veilig
mogelijk kan sporten op Sportpark ’t Zandbaantje. Instanties zoals NOC*NSF, KNVB, gemeente Steenbergen en
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voorzien ons continu van nieuwe informatie hoe we ons aan alle regels
die gelden moeten houden.
Voor iedereen moet het duidelijk zijn dat wij als vereniging ook het liefst alles zouden doen zoals we dat voor het
coronavirus gewend waren. Maar dit is simpelweg niet mogelijk! Om toch op een aangepaste manier te kunnen
blijven voetballen bij SC Welberg is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de geldende maatregelen. Is dit altijd
even leuk? Nee! Dat beseffen we ons heel goed! Maar het zal toch moeten gebeuren. Niemand heeft er baat bij dat
wij als vereniging officiële waarschuwingen, boetes of zelfs erger ontvangen! Wij vragen jullie allemaal daarom op
voorhand voor begrip richting onze vrijwilligers en altijd aanwijzingen op te volgen.
Kantine & terras
De kantine van SC Welberg is de afgelopen weken met veel passen en meten ingericht volgens de laatst geldende
richtlijnen die ook gelden in de horeca. Alle krukken rond de bar zijn verdwenen en het ziet er allemaal net wat
anders uit dan we gewend zijn. Toegang tot het terras kan alleen nog maar via de hoofdingang van de kantine, de
openingen bij de terrassen zijn dichtgemaakt met dranghekken. Er zijn voor binnen maximaal 23 verplichte
zitplaatsen ingericht op 1.5 meter afstand van elkaar. Op het terras zijn ook diverse zitplaatsen ingericht volgens de
normen. Het is dus niet toegestaan om te gaan staan aan de staantafels. Zowel binnen als buiten is het de bedoeling
dat alles blijft staan zoals het nu staat en VOL = VOL. Ook voor de personen onder de 18 jaar en uit hetzelfde gezin is
het niet de bedoeling dat men de indeling gaat veranderen. Wij kunnen namelijk niet iedereen hierop controleren.
Zonder toestemming van de kantinebeheerders mogen dus geen wijzigingen in de kantine en op het terras worden
aangebracht. Aan de bar zijn er diverse bestelpunten en een afhaalpunt voor etenswaren ingericht. Looproutes zijn
aangebracht en de doorgang van de kantine naar de kleedkamers en omgekeerd is voorlopig afgesloten. Het is de
bedoeling dat ieder volgens de aangegeven looproutes zich via buiten begeeft naar de kleedkamers en dus niet meer
dwars door de kantine wandelt. Bij elke ingang voor de kantine en kleedkamers zijn desinfectiezuilen geplaatst zodat
ieder zijn handen bij binnenkomst kan (en ook moet) ontsmetten. Met de laatste aanvullende maatregelen wordt er
gewerkt aan een registratiesysteem voor de binnenkomst in de kantine en het terras.
Kleedkamers
De kleedkamers kunnen weer worden gebruikt. Echter is de plaats voor personen van 18 jaar en ouder beperkt tot
maximaal 8 personen per kleedkamer. Dit staat ook per kleedkamer aangegeven. Onder de 18 jaar kunnen de
kleedkamers onbeperkt gebruikt worden zoals we dit gewend zijn. Voor de groep van 18 jaar en ouder zal dit op
wedstrijddagen betekenen dat er in etappes omgekleed en gedoucht moet worden. Ook de teambesprekingen
mogen dus niet met de gehele groep in de kleedkamers tegelijkertijd plaatsvinden.
Op de trainingsavonden zijn er maar 2 kleedkamers geopend. Hierop komt geen uitzondering!
• Kleedkamer 3 voor de meiden/dames en

•

kleedkamer 4 voor de jongens/heren.

Wij verzoeken iedereen nog steeds zoveel mogelijk thuis te douchen en zowel voor de trainingen als bij wedstrijden
al omgekleed naar SC Welberg te komen! Ieder is bekend met de soms nijpende kleedkamer situaties, maak het
jezelf en anderen niet moeilijker dan het al is! Daarom dit dringende verzoek!
Trainingsdagen en wedstrijddagen
Tijdens deze dagen mag de 1.5 meter regel worden genegeerd op het moment dat jullie het veld betreden. Tijdens
de wedstrijden en trainingen kan er dus normaal gevoetbald worden. Maar daarbuiten wordt van ieder verwacht dat
ze zich weer aan de 1.5 meter afstand houden. Personen uit hetzelfde gezin en onder de 18 jaar hoeven deze regel
niet te hanteren. Wel kan bij twijfel hier door vrijwilligers naar gevraagd worden. Maak hier dus geen misbruik van
en gebruik je gezond verstand! Zodra iedereen weer van het veld afloopt is het de bedoeling dat iedereen zich weer
aan de huidige regels houdt.
Op wedstrijddagen schudden we geen handen vooraf en achteraf. Iedereen moet zijn eigen bidon meenemen en ook
in de dug-out moet men bij 18 jaar en ouder de 1.5 meter regel respecteren. Hiervoor zullen we extra stoelen bij de
dug-outs neerzetten. Supporters rond de velden vragen wij om 1.5 meter afstand van elkaar te houden en het
stemvolume laag te houden. Roepen, gillen, toezingen en schreeuwen is niet toegestaan.
Bij uitwedstrijden willen wij elk team vragen zich niet in de kantine te verzamelen, hier is met de huidige
maatregelen simpelweg geen plek voor. Ons verzoek is dit buiten het sportpark te doen omdat ook anders het
maximaal aantal gelijktijdige bezoekers in het geding komt. Voor uitwedstrijden stellen vaak ouders hun auto en
ruimte ter beschikking om ook andere kinderen mee te nemen uit andere gezinnen. Dit is natuurlijk super, echter
willen wij vragen dit soort situaties zoveel mogelijk te vermijden. Bij andere verenigingen vragen we met klem om
ook daar de geldende regels op te volgen, bij wangedrag kan de toegang tot het sportpark namelijk worden ontzegd!
Wij merken nu al op dat sommige verenigingen extra maatregelen nemen om risico’s nog verder te beperken. Ook
daarvoor vragen wij jullie begrip.
Corona protocollen
Voor alle partijen: spelers, speelsters, ouders, verzorgers, toeschouwers, trainers en begeleiders etc. zijn er
protocollen van maximaal 2 A4tjes beschikbaar op www.scwelberg.nl onder het menu “Corona maatregelen”. De
meest actuele protocollen zullen hier terug te vinden zijn. Wij verwachten van ieder dat men op de hoogte is van
deze protocollen. De komende weken zullen we misschien nog aanpassingen doorvoeren en zaken evalueren.
Alleen op deze manier kunnen wij het nieuwe seizoen gaan starten.
Hopelijk snel tot ziens en blijf gezond!
Bestuur SC Welberg

