Beste leden en bezoekers,
Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan en de gepubliceerde KNVB-protocollen, heeft het bestuur van
SV Houten op basis daarvan onderstaande regels opgesteld betreffende het verblijf op het
sportpark, gebruik maken van de kleedkamers en de kantine / terras. Deze regels zorgen
ervoor dat wij het voetballen en trainen kunnen blijven faciliteren en gaan per maandag 24
augustus in.
Ook wij vinden deze tijd van corona-maatregelen uiterst vervelend maar als je je niet aan de
maatregelen wilt houden, blijf dan weg. Dan hoeven de vrijwilligers geen politieagentje te
spelen en blijft het leuk voor degenen die zich wel aan de maatregelen houden.
Algemeen
• Voor 18 jaar en ouder houdt minimaal 1,5 meter afstand als je niet uit 1 huishouden
komt;
• Bij verkoudheid en niezen, blijf thuis;
• Was je handen regelmatig.
Sportpark
Ons advies is: kom met zo min mogelijk personen naar sportpark Oud Wulven. Dit geldt voor
zowel onze eigen teams als voor de bezoekende clubs.
Specifiek voor toeschouwers voor ons Heren 1 zaterdag elftal: S.V. Houten kan tijdelijk GEEN
toeschouwers van de bezoekende clubs ontvangen. Onze oproep aan deze toeschouwers is;
kom aub niet naar ons sportpark.
Per veld (behalve veld 6) zijn er maximaal 250 toeschouwers toegestaan, mits er 1,5 meter
afstand wordt bewaard indien je 18 jaar en ouder bent en niet tot 1 huishouden behoort.
Kleedkamers
Voor seniorenteams geldt in de kleedkamers de 1,5 meter regel. Per kleedkamer is
aangegeven hoeveel personen er maximaal in de kleedkamer mogen zijn. Voor jeugdteams
geldt de 1,5 meter regel onderling in de kleedkamers niet, wel voor trainers en coaches.
De volgende maatregelen zijn genomen om gebruik te kunnen maken van de kleedkamers:
• Blauwe Mini’s kunnen geen gebruik maken van de kleedkamers;
• O8 t/m O12: Teams kunnen geen gebruik maken van de kleedkamers. Dit geldt voor
thuis- en uitspelende teams;
• O13 t/m O19: Teams kunnen alleen na afloop gebruik maken van de toegewezen
kleedkamers. Dit geldt voor thuis- en uitspelende teams;
• Heren 1 en 2 selectie en Vrouwen 1 en 2 selectie: krijgen voorafgaand aan de
wedstrijd kleedkamers toegewezen. Dit geldt voor thuis- en uitspelende teams;
• Senioren breedteteams: Teams kunnen alleen na afloop gebruik maken van de
toegewezen kleedkamers. Dit geldt voor thuis- en uitspelende teams;
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Wedstrijdbesprekingen voor selectieteams JO13-2 t/m JO19-1, Heren 1 en 2 en Vrouwen 1
en 2 van S.V. Houten kunnen in de bestuurskamer en vergaderruimte boven worden
gehouden. Deze ruimten dienen te worden gereserveerd via wedstrijden@svhouten.nl.
Wedstrijdbesprekingen van de overige teams van S.V. Houten dienen op het veld of buiten
te worden gehouden. Wedstrijdbesprekingen van de bezoekende teams dienen bij voorkeur
bij hun eigen club of op het veld of buiten te worden gehouden.
Ga dus niet “even” gebruik maken van een openstaande kleedkamer. Dit voorkomt
problemen en ergernissen.
We verwachten van iedereen medewerking met het houden aan de gecommuniceerde
regels EN het handhaven ervan om te voorkomen dat het sportpark wordt gesloten.
Het bestuur van S.V. Houten
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