Beste official,
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. Deze regels zorgen ervoor dat
wij het voetballen kunnen blijven faciliteren en gaan per maandag 24 augustus 2020 in.
Algemeen
• Voor 18 jaar en ouder houdt minimaal 1,5 meter afstand als je niet uit 1 huishouden
komt;
• Bij verkoudheid en ziek zijn, blijf thuis;
• Was je handen regelmatig.
Officials
• Een official meldt zich bij het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat is in de
kantine;
• Indien de kantine gesloten is (doordeweeks), wordt de official opgevangen door de
trainer of team manager van het desbetreffende team;
• De kleedkamer voor scheidsrechters kan worden gebruikt;
• Er wordt geen thee of limonade uitgedeeld. Gebruik alleen een eigen bidon of
drinken.
• Op dit moment is de "shake-hands" vanwege het coronavirus niet mogelijk.
Openingstijden kantine:
Maandag
: gesloten
Dinsdag
: gesloten
Woensdag
: gesloten
Donderdag : tot 24.00 uur*
Vrijdag
: gesloten
Zaterdag
: tot 1,5 uur na afloop van de laatste wedstrijd of tot uiterlijk 20.00 uur**
Zondag
: tot 1,5 uur na afloop van de laatste wedstrijd***
Op zaterdag is de kantine open van 9.00 – 13.00 uur enkel voor bestellingen (in en uit). Er
kan niet worden gezeten in de kantine en op het terras. Vanaf 13.00 uur wordt er geplaceerd
voor zitplaatsen in de kantine en op het terras en geldt vol is vol.
Op zondag is de kantine open van 9.00 – 12.30 uur enkel voor bestellingen (in en uit). Er kan
niet worden gezeten in de kantine en op het terras. Vanaf 12.30 uur wordt er geplaceerd
voor zitplaatsen in de kantine en op het terras en geldt vol is vol.
We verwachten van iedereen zijn/haar medewerking.
Het bestuur van S.V. Houten
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