
 

 

 

Wichmond, 29 september 2020 

 

Beste Sociï-leden, 

 

Op maandag 28 september 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen m.b.t. de coronacrisis afgekondigd. 

De sportkantines gaan in ieder geval voor drie weken dicht. Verder zijn er nog wat aanscherpingen. Graag 

informeren wij jullie hierbij over de (nieuwe) maatregelen die gelden bij Sociï om eventuele verspreiding van het 

coronavirus te voorkomen. In zijn algemeenheid gelden bij Sociï de algemene richtlijnen van de Rijksoverheid. Voor 

Sociï gelden enkele specifieke regels, deze zijn in rood weergegeven én in het tekstvak. Ten opzichte van de vorige 

berichtgeving hebben wij een aantal nieuwe maatregelen genomen of wat maatregelen aangescherpt. Verder 

hechten wij er ook aan om de belangrijkste overige regels nog te benoemen. Wij verzoeken jullie in ieders belang om 

je aan de volgende maatregelen te houden. 

 

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

 

 
 Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot 

kinderen t/m 12 jaar. 

 Volg de aangegeven looproutes en in- en uitgangen. 

 Tot nader order is het niet toegestaan bidons van de vereniging te gebruiken. Individuen moeten eventueel 

voorzien in eigen drank tijdens het sporten. 

 Zorg dat je voor het sporten zoveel als mogelijk de benodigde sportkleding aantrekt.  

 Bij een uitwedstrijd mag je als spelers bij elkaar in de auto zitten. Kom je niet uit één huishouden, dan is het 

advies een mondkapje te dragen. 

  

 Wijzigingen/aanvullingen per 30-09-2020 

 Het kantinegebouw gaat volledig op slot, de bestuurskamer is ook niet in gebruik. 

 In de kleedkamers mogen maximaal 4 personen tegelijk aanwezig zijn. 

o Deze regel geldt voor sporters van 13 jaar en ouder. 

o Voor sporters t/m 12 jaar is er geen maximaal aantal (begeleiding dient de 1,5 meterregel te 

hanteren). 

 De douches mogen door niemand gebruikt worden. 

 Kom zo kort mogelijk voor aanvang van de sportactiviteit op het complex. 

 Zorg dat je z.s.m. na de sportactiviteit het complex verlaat. 

 In de rust wordt geen drank (ranja/thee) aangeboden aan de sporters. 

 Toeschouwers zijn bij (uit)wedstrijden/trainingen niet toegestaan. 

 Ouders/begeleiders die kinderen vervoeren naar de wedstrijden worden als begeleiding beschouwd, 

zij mogen de wedstrijden wel bijwonen (maximaal één volwassene per auto).  

 Er is bij Sociï één toilet in gebruik (bij kleedkamer 1), deze moet tijdelijk door zowel dames als heren 

worden gebruikt. 

 Tijdens volleybalactiviteiten dienen de toiletten in de sporthal gebruikt te worden. 
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 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor 

iedereen. 

 Vermijd drukte. 

 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie. 

 Schud geen handen. 

 Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht. 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

 

Wij hopen dat bovenstaande voldoende houvast biedt om op prettige wijze te blijven sporten. Alle genoemde 

maatregelen gelden tot nader order. Indien er naar aanleiding van dit schrijven vragen of opmerkingen zijn dan kun 

je een luisterend oor vinden bij één van onze bestuursleden. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het hoofdbestuur, 

 

Ernst ter Linden 

Voorzitter 
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