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SC Welbrg
Woensdag 2 juni 2021
Versoepelingen maatregelen corona - Regiocup

De jeugd tot en met 17 jaar mag weer wedstrijden spelen, daarvoor heeft de KNVB de regiocup in het leven
geroepen. SC Welberg doet zoveel mogelijk mee met de Regiocup! Vanwege de versoepelingen lezen jullie de
actuele status omtrent de regelgeving!
Onderstaande maatregelen gaan in op zaterdag 5 juni 2021
Kantine
• De kantine is geopend inclusief terras op basis van de 1,5 meter afstand!
• De kantine mag alleen worden bezocht door sporters en de benodigde vrijwilligers. Dus geen ouders of
overige supporters.
• Mondkapje is verplicht op het moment dat men zich verplaatst binnen in de kantine, toiletten of de gangen
van de kleedkamers. Als je zit op een plek mag het mondkapje af!
• Registreren is verplicht!

Kleedkamers
• De kleedkamers zijn op wedstrijddagen geopend. 18 jaar en ouder dienen in de kleedkamers 1.5 meter
afstand te houden. Ook is er een maximaal aantal personen per kleedkamer aangegeven.
• Douchen is mogelijk.
• Toiletten via de ingang van de kleedkamers zijn beschikbaar.

Trainingen
• Toeschouwers, ouders, verzorgers, overige leden etc. mogen niet meer langs het veld de trainingen bekijken.
• Leden mogen weer trainen in teamverband zonder 1,5 meter afstand.
• Spelers/speelsters komen maximaal 5 minuten voor start van de training naar Sportpark ’t Zandbaantje.
• Neem altijd een eigen bidon/drinken mee.
• Kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet.
• Na de training dient iedereen direct weer weg te gaan. Het kijken bij andere trainingen of het rondhangen
op of rond het veld is niet toegestaan.

Aangepast trainingsoverzicht vanaf 7 juni 2021
• Vanaf maandag 7 juni 2021 is alleen het kunstgras veld nog beschikbaar om op te trainen. Veld 2
(natuurgras) gaat dan namelijk in onderhoud en mag niet gebruikt worden.
• Alle teams die dat willen kunnen minimaal 1 keer per week trainen. Teams die niet meer trainen verzoeken
we dit kenbaar te maken zodat die ruimte door een andere team kan worden gebruikt.
• Het aangepaste trainingsoverzicht is op de volgende pagina te vinden.
• Alle trainingen kunnen doorgaan t/m 27 juni 2021

Wedstrijden
•
•

Leden t/m 17 jaar mogen meedoen aan de Regiocup mits ze nog lid zijn van SC Welberg. Iedereen die zich al
afgemeld heeft kan niet meer meedoen.
Supporters zijn verboden, alleen de tegenstanders die bij SC Welberg een wedstrijd komen spelen mogen
een beperkt aantal ouders meenemen. Per spelende speler/speelster maximaal 1 ouder.

Dit document kan in de komende dagen nog wijzigen, houdt dus de website en speciaal het “Corona menu” goed in
de gaten: https://www.scwelberg.nl/corona-maatregelen-sc-welberg/
Mochten er vragen/opmerkingen zijn kunnen die gesteld worden aan de trainers/leiders van de teams of per e-mail
rechtstreeks aan de vereniging via info@scwelberg.nl
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