
Erica, 13 oktober 2020 

 

Betreft: Nieuwe maatregelen COVID-19 

 

Beste leden van Sc. Erica, 

Op 13 oktober zijn de nieuwe maatregelen bekend gemaakt omtrent COVID-19. Deze maatregelen 

treffen ook onze club Sc. Erica en zijn behoorlijk ingrijpend. Wij hebben daarom de belangrijkste 

punten nogmaals voor u op een rijtje gezet. Deze maatregelen gelden eerst voor een duur van vier 

weken en na twee weken zullen er mogelijk nieuwe besluiten worden genomen. 

Het betreft de volgende maatregelen vanaf 14 oktober: 

• Er worden geen, door de KNVB georganiseerde wedstrijden 

 (beker/competitie), meer gespeeld.  

• De trainingen voor senioren worden voor twee weken stop gezet. 

• De kantine blijft vooralsnog gesloten. 

• De kleedkamers blijven de komende twee weken gesloten. 

• Voor jeugdspelers tot 18 jaar blijven de trainingen gewoon doorgaan. Er kan tijdens de 

training geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. Dus thuis douchen en omkleden. 

Tijdens de trainingen mogen alleen de trainers aanwezig zijn, dus ouders/verzorgers mogen 

de kinderen alleen halen en brengen. Ook leiders zijn niet toegestaan als toeschouwers bij de 

trainingen. 

• De training voor het puppyvoetbal komt ook de komende twee weken te vervallen. 

• Onderlinge oefenwedstrijden voor spelers tot 18 jaar kunnen gespeeld worden. Met 

onderlinge wedstrijden bedoelen we dus bijvoorbeeld Sc. Erica JO17 1 – JO15 1. Ook hier kan 

geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers en zijn geen toeschouwers toegestaan. 

Deze wedstrijden dienen te worden aangemeld bij het wedstrijdsecretariaat.  

• Tijdens de trainingen of mogelijke oefenwedstrijden kunnen bestuursleden of leeftijds- 

coördinatoren van de JC /TC mogelijk wel aanwezig zijn als toezichthouder.  

• De meeste trainers hebben de beschikking over een sleutel, waarbij men toegang heeft tot 

de toegangsdeur bij de kantine. Hier is een EHBO-koffer aanwezig en tevens een brancard. 

Voor meer informatie omtrent de genomen maatregelen verwijzen wij graag naar de websites van de 

rijksoverheid en de KNVB. De reguliere regels omtrent afstand houden, regelmatig handen wassen en 

wat te doen bij klachten, blijven uiteraard van kracht. 

Als bestuur spreken wij de wens uit dat iedereen gezond blijft en dat door het terugdringen van dit 

vervelende virus, wij hopelijk weer snel op een normale manier onze mooie sport voetbal kunnen 

beoefenen. Wij vragen onze leden om hier aan mee te werken en zich te houden aan de genomen 

maatregelen. 

 

Het bestuur van Sc. Erica 

 

 


