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Update geldend vanaf 11 mei 2020 

Beste Leden, 

 

Afgelopen woensdag 6 mei  was er weer een persconferentie van de Overheid over alle 

Corona-maatregelen.  

Hierin werd aangekondigd dat vanaf aanstaande maandag 11 mei 2020 nu ook leden ouder 

dan 18 jaar weer buiten mogen trainen. Belangrijk is dat bij leden vanaf 13 jaar de              

1,5 meter tussenruimte in acht wordt genomen!! Wij vragen hier iedereen 

aan te denken. 

Kinderen tot en met 12 jaar (hierbij geldt niet 1,5meter regel) en jongeren van 13 tot en met 

18 jaar (wel met 1,5meter in achtneming) mochten al eerder aan de slag met de trainingen.   

Het blijft ook tot trainen beperkt. Vooralsnog mogen er geen wedstrijden gespeeld worden, 

maar de Bond is er druk mee bezig om het voor elkaar te krijgen dat er toch een soort van 

competitie gespeeld kan gaan worden.  De KNBSB heeft aan ons laten weten; 

“De overheid heeft 6 mei aangekondigd dat competitiewedstrijden pas per 1 september 

mogen worden gespeeld. De KNBSB is actief in gesprek met NOC*NSF en de overheid om 

mogelijkheden voor differentiatie op dat punt te bespreken. We maken ons hard via 

NOC*NSF om voor zomersporten een andere routekaart te hanteren waarin 

competitiewedstrijden voor honkbal/softbal wel eerder mogen worden gespeeld. We gooien 

dus nadrukkelijk niet de handdoek in de ring wat betreft ons seizoen. Zodra we u meer 

duidelijkheid over die gesprekken kunnen geven laten we u dat natuurlijk direct weten.” 

  

Het protocol wat wij eerder hebben opgesteld en te vinden is op onze website blijft van 

kracht. Ook voor de seniorenteams.  

Voor alle trainingen geldt: 

-Kom niet eerder dan 10 minuten voorafgaand van de training. Ga na training gelijk weer 

weg. 

-Stop op tijd met de training! Maak eventueel ruimte voor volgend team. Houdt dus 

rekening met het vegen van het veld dat dit al op tijd gedaan dient te zijn. De lichten dienen 

gelijk na de laatste training uit gedaan te worden.  

-De coaches mogen al eerder aanwezig zijn om het materiaal te regelen. Ook na afloop 

dienen zij het materiaal weer weg te brengen. Zij mogen ook als enige naar binnen om 

veldverlichting aan te doen. 



In nood kan men gebruik maken van kleedkamer 2 om naar het toilet te gaan. Daar zal ook 

de nodige hygiënische middelen staan. In materiaalhok zal ook desinfectie komen te staan 

voor de coaches om materiaal schoon te maken.  

Schema veldtrainingen 
Het Bestuur heeft besloten dat er wel een kleine aanpassing in het schema van de 

veldtrainingen gemaakt zal worden om overlapping van teams tegen te gaan. Dit heeft 

gevolgen voor de selectie. Wij vragen aan hun om te gaan trainen van 20.30 tot maximaal 

22.30. Schema zal er dan als volgt uit zien: 

Dag Team Tijdstip 
      

Maandag Karatevereniging Toryu Dojo 18.00 - 19.00 

  Herensoftbal 2 19.30 - 21.00 

Dinsdag Aspiranten 18.30 - 20.00 

  Junioren / Honkbal 2 19.00 - 20.30 

  Selectie 20.30 - 22.30 

Woensdag Beeball/Pupillen 18.30 - 20.00 

  Kubb club Troje 19.00 - 21.00 

  Herensoftbal 1/3/4 20.00 - 21.30 

Donderdag Karatevereniging Toryu Dojo 18.00 - 19.00 

  Aspiranten 18.30 - 20.00 

  Junioren / Honkbal 2 19.00 - 20.30 

  Selectie 20.30 - 22.30 

Wij bieden ook (tijdelijk) ruimte aan een karatevereniging Toryu Dojo zodat zij met kinderen 

tot 12 jaar kunnen sporten. 

Contributie 
Verder vragen wij aan iedereen die nog niet de (volledige) contributie heeft betaald dit 

alsnog te doen. Onze vaste kosten gaan gewoon door. Wij moeten ook de volledige 

Bondsbijdrage betalen.  

Tot slot wensen wij iedereen weer veel plezier met trainen. Blijf nadenken met gezond 

verstand. Bij vermoeden van symptomen van het virus blijf thuis. 

Mochten er nog vragen zijn, kom dan naar ons toe. 

 

Het Bestuur S.C. Vlaardingen Holy 


