*** bericht van 18 oktober 2020 ***
Beste leden,
De versoepelende maatregelen die zijn afgekondigd door het kabinet op dinsdagavond 17
november als het gaat om sporten voor 18 jaar en ouder, geven aanleiding om de
trainingen voor alle seniorenteams weer op te starten. Deze maatregelen gaan in vanaf
maandag 23 november en gelden totdat er nieuwe maatregelen zijn afgekondigd.
Om te handelen in de geest van de nieuwste regels, en om onze bijdrage te leveren in de
strijd tegen verspreiding van het coronavirus, hebben we een aantal maatregelen
versoepeld. Voor S.V. Houten betekent dit:
• Voor alle seniorenteams geldt dat het is toegestaan om te trainen op 1,5 meter
afstand, in vast teamverband van maximaal 4 personen (exclusief trainer).
Seniorenteams dienen zich aan te melden bij de Voorzitter Senioren, Norbert
Thijssen, waarna zij zullen worden ingedeeld in het trainingsschema en kunnen
gaan trainen.
Voor trainingsvormen zie de website van de KNVB:
https://rinus.knvb.nl/informatie/coronavirus/seniorenteams/trainingen-voor-4personen.
• Voor alle jeugdteams t/m O19 geldt dat zij kunnen trainen volgens het normale
trainingsschema van 2020/2021;
• Voor alle jeugdteams geldt dat onderlinge trainingswedstrijden tijdens reguliere
trainingstijden zijn toegestaan, zonder scheidsrechters en zonder grensrechters;
• Het sportpark is op vrijdagen gesloten;
• Voor alle jeugdteams geldt dat onderlinge trainingswedstrijden op zaterdag zijn
toegestaan, zonder scheidsrechters en zonder grensrechters. Voor alle
seniorenteams geldt dat trainen op zaterdag onder de geldende voorwaarden is
toegestaan vanaf 14.00 uur.
Onderling betekent tussen leden van S.V. Houten (en niet tussen teams of spelers
van andere verenigingen uit dezelfde (buur)gemeente).
Onderlinge trainingswedstrijden en trainingen op zaterdag dienen via het
wedstrijdsecretariaat te verlopen en kunnen afwijken van de normale
wedstrijdtijden. Bij een overschot aan aanvragen zal het wedstrijdsecretariaat in
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samenwerking met de Voorzitter Jeugd en Voorzitter Senioren keuzes maken. Er zal
op de desbetreffende zaterdag een beroep worden gedaan op COVID-19 stewards
van onderling spelende of trainende teams;
• Toeschouwers/chauffeurs zijn niet toegestaan op het sportpark. Spelers worden na
afloop van hun trainingswedstrijd of training toeschouwer en dienen het sportpark
zo snel mogelijk te verlaten;
• Kantine en kleedkamers/douches zijn gesloten;
• De kantine kan in zeer beperkte mate gebruikt blijven worden voor
verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het voetbal, zoals besprekingen
met max. 4 personen;
“Het is niet de bedoeling de randjes van de regels op te zoeken, maar met zijn allen het
coronavirus een halt toe te roepen. Handel vooral naar de geest van de regels (geen
onnodig reizen, aantal contacten verminderen). Vraag geen toestemming voor
grensgevallen, grensgevallen passen momenteel niet bij wat nodig is”.
Indien er onduidelijkheden of vragen zijn, kunnen deze worden gemaild naar
bestuur@svhouten.nl.
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