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Beste spelers, leiders en ouders.
Nu de maatregelen weer voor de bestrijding van Corona weer zijn aangescherpt heeft dit ook invloed op
de voetbalactiviteiten bij SVF. Dit houdt in elk geval voor de komende 4 weken het volgende in:
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

De competitie voor alle teams, zowel jeugd als senioren, is stil gelegd. Ook kunnen er geen
oefenwedstrijden gespeeld worden of een onderlinge wedstrijd van SVF-teams.
Voor spelers van 18 jaar en ouder is trainen niet meer mogelijk aangezien zij met maximaal 4
spelers bij elkaar mogen komen met in acht neming van de 1,5 meter regel. Concreet houdt dit
in dat de trainingen voor alle senioren teams, walking voetbal en de krasse knarren wordt
stilgelegd.
Voor de JO19 zal worden bekeken wie wel en niet mag trainen. In dit team spelen namelijk
spelers die al 18 zijn en dus niet meer mogen trainen terwijl degene die nog 17 zijn wel mogen
trainen.
Alle overige jeugdteams mogen dus gewoon nog trainen op de reguliere tijden. Afwijken van
deze tijden is niet toegestaan.
Bij de trainingen van de jeugd moeten de trainers wel de 1,5 meter regel t.o.v. de spelers in acht
nemen.
Alle ruimtes zullen worden gesloten. Dit betekend voor de jeugdteams die wel mogen trainen
dat ook de kleedkamers dicht zullen zijn en er niet gedoucht of omgekleed kan worden. Zij zullen
dus in trainingskleding naar SVF moeten komen.
Uitzondering zijn de materiaal- en toezichtruimte. Hier mogen alleen spullen worden gepakt
welke nodig zijn voor de training.
Spelers die wel mogen trainen worden verzocht om niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van
de training aanwezig te zijn.
Na afloop van de training verlaat je direct het sportpark en ga je naar huis.
Ouders mogen niet aanwezig zijn bij de trainingen. Kinderen die gebracht worden kunnen
worden afgezet en opgehaald bij het toegangshek.
Tijdens de training mogen alleen de spelers van het desbetreffende team, de trainers en leiders
aanwezig zijn op het sportpark.
Buiten de trainingstijden om is het sportpark voor iedereen gesloten.

Het is en blijft een lastige situatie maar we hebben geen keus. Als iedereen zich goed aan de regels houd
kunnen we hopelijk kunnen snel weer trainen en voetballen. Wij rekenen op jullie medewerking.
Het bestuur van S.V. F.
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