
Aan alle leden van Holy, 
 
Zoals iedereen inmiddels wel heeft vernomen zijn de maatregelen om het Corona-virus in te 
dammen met ingang van vandaag, dinsdag 29 september 2020, weer verder aangescherpt om 
hopelijk te voorkomen dat het virus, net als in het voorjaar, weer om zich heen grijpt met alle nare 
gevolgen van dien. 
 
Kort samengevat komen die maatregelen er voor Holy op neer dat ons complex met onmiddellijke 
ingang en tot nader order, maar in ieder geval voor de komende drie weken, slechts toegankelijk is 
voor spelers/coaches/begeleiders en zulks alleen voor trainingen en voor het spelen van wedstrijden. 
 
Tijdens de trainingen en/of wedstrijden is slechts op het speelveld, de dug-outs horen daar niet bij, 
de 1,5 meter regel niet van toepassing, maar daarbuiten, dus op de rest van het complex en in de 
dug-outs, geldt die regel zeker wel. 
 
Publiek, ouders en andere belangstellenden hebben (helaas) in de komende periode GEEN TOEGANG 
tot het complex van Holy. 
 
De kantine is dus ook gesloten (er mogen geen dranken en/of andere artikelen worden 
verkocht/gekocht) en niet toegankelijk tijdens trainingen en/of wedstrijden, anders dan voor één 
persoon die de veldverlichting moet bedienen. 
 
De kleedkamers zijn indien gewenst wel beschikbaar, maar ook daarvoor geldt dat alle geldende 
RIVM-maatregelen van kracht zijn, dus ook de 1,5 meter afstand regel. 
  
Voor het bestuur en anderen die (vrijwillig) taken uitvoeren op ons complex is er ook slechts toegang 
voor het uitvoeren van die taken, zoals vergaderingen, besprekingen, onderhoudstaken en 
dergelijke. 
 
Verder gelden uiteraard ook nog de 'gewone' regels: 
- De veldverlichting dient ten allen tijde uiterlijk om 23.00 uur uit te zijn en geen minuut later, liever 
zelfs wat eerder. 
- Het gebruik van (meegebrachte) sterke drank is op ons complex VERBODEN. 
- Het complex moet vóór 24.00 uur door eenieder verlaten zijn en het hek dient dan gesloten te zijn. 
 
Het bestuur deelt voor de goede orde mede dat zij een eventuele boete die bij een controle door het 
bevoegd gezag (deze controles gaan er vast en zeker komen) wordt opgelegd voor het overtreden 
van genoemde regels door één of meerdere leden, ten allen tijde zal verhalen op de betreffende 
persoon of personen. 
 
Maar laten we er vooral met z'n allen voor zorgen dat we ons tijdens de weinige wedstrijden en 
trainingen die nog mogelijk zijn netjes aan de regels houden, dat voorkomt een hoop gedoe. 
 
Mochten er nog vragen zijn of zaken niet duidelijk, neem contact op met het bestuur, voor (bijna) 
alles is een oplossing. 
 
Dank voor uw aandacht, blijf vooral gezond en voor nu, een sportieve groet namens het voltallige 
bestuur, 
 
Pim Kriek, Maurice Sloot en Ron Bergwerff 
 


