Vragen en antwoorden
Naar aanleiding van de gecommuniceerde regels hebben we een V&A opgesteld van de
(relevante) ontvangen vragen.
V: Mogen de kleedkamers gebruikt worden na de training?
A: Ja, deze mogen worden gebruikt met de geldende regels in acht nemend. Op maandag en
woensdag zijn de kleedkamers vrij voor gebruik, alleen Vrouwen 1 en 2 krijgen een
kleedkamer toegewezen. Op dinsdag en donderdag wordt er enkel gewerkt met toegewezen
kleedkamers.
Bijkomende regels zijn:
• Alleen teams vanaf O13 en hoger gebruik kunnen maken van de kleedkamers.
• Voor seniorenteams geldt: Kleedkamers 1 t/m 8, 11 en 12 maximaal 6 personen en
kleedkamers 9, 10, 13 en 14 maximaal 7 personen per kleedkamer (excl. max. 2
personen staf)
V: Waar moeten mijn spelers zich omkleden?
A: Alle spelers dienen omgekleed (en in trainingspak) naar de training en wedstrijd te
komen, uitgezonderd voor teams die op trainings- en wedstrijddagen een kleedkamer
hebben toegewezen gekregen. Voetbalschoenen kunnen op het sportpark worden
aangetrokken.
Ons advies voor teams die met een wastas werken: deel de kleding uit aan de spelers en
maak ze tijdelijk verantwoordelijk voor hun eigen (uit- en thuis)tenue.
V: Waarom krijgen jeugdteams geen kleedkamer of alleen na afloop kleedkamers
toegewezen?
A: Voor seniorenteams geldt in de kleedkamers de 1,5 meter regel, deze teams hebben
daardoor 2 of 3 kleedkamers per team nodig en bezoekende teams ook. Of deze teams
hebben 2 of 3 shifts nodig voor omkleden en douchen. Met de bestaande krapte qua
kleedkamers mag het duidelijk zijn dat wij door de Corona-maatregelen keuzes hebben
moeten maken hoe de kleedkamers te verdelen om de verspreiding van het Coronavirus zo
goed mogelijk tegen te gaan. Hierdoor krijgen jeugdteams geen kleedkamer of alleen na
afloop kleedkamers toegewezen.
Het is voor ons ook een ongemakkelijke situatie maar hopen op een ieders begrip.
Gezondheid, het veilig kunnen sporten en het voorkomen van een Corona-uitbraak bij S.V.
Houten is belangrijker dan ongemak. We zullen de Coronamaatregelen dienen te
respecteren, hoe vervelend en anders de situatie ook is.
V: Worden de bezoekende teams geïnformeerd over het kleedkamerbeleid van S.V.
Houten?
A: We zijn bezig om een eenmalige mail te sturen naar het wedstrijdsecretariaat van de
verenigingen die t/m oktober staan ingepland ons te bezoeken waarin de regels worden
medegedeeld.
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Wij verwachten dat bezoekende teams zich voorbereiden en onze regels lezen die op de
website staan gepubliceerd. Andersom verwachten wij ook van teams van S.V. Houten dat zij
zich voorbereiden en voorafgaand aan het bezoek van een sportpark de regels opzoeken en
daarnaar handelen.
V: Kan ik nog ouderbijeenkomsten houden nu de kantine dicht is?
A: Ja, dat kan. Wij vinden het belangrijk dat ouders worden geïnformeerd en vandaar dat wij
de kantine daarvoor op maandag, dinsdag en woensdag openstellen. De ruimtes hiervoor
zijn te reserveren bij Suzan Nieuwenhuizen via suzan.nieuwenhuizen@svhouten.nl. Alleen
bij een bevestiging van Suzan kan een bijeenkomst plaatsvinden. En afgesproken tijden
dienen strikt te worden nageleefd.
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