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Nieuwsbrief start seizoen 2020/2021

Beste leden S.V. Mariënheem,
Door het coronavirus is het seizoen 2019/2020 abrupt ten einde gekomen en konden we het seizoen
niet afsluiten met het gebruikelijke mixtoernooi, kaderavond en hebben we zelfs ons feest rondom
het 60-jarig bestaan moeten annuleren. Helaas is het coronavirus nog steeds aanwezig en hebben we
nog te maken met verschillende maatregelen. Gelukkig kan er wel gestart worden met een nieuw
voetbalseizoen en zijn de eerste trainingen en oefenwedstrijden inmiddels afgewikkeld. We willen
jullie doormiddel van deze nieuwsbrief onder andere op de hoogte brengen van de
coronamaatregelen waar we mee te maken zullen krijgen gedurende dit seizoen. We begrijpen dat
het een lange nieuwsbrief is waarin veel informatie vermeld staat, maar we willen jullie vragen dit
aandachtig door te nemen. Zo houden we elkaar hopelijk gezond!
Coronamaatregelen
In de laatste fase van vorig seizoen is er vanuit de overheid besloten dat er weer getraind kon
worden, mits diverse maatregelen nageleefd werden. Wij zijn erg blij dat iedereen hier erg goed aan
meegewerkt heeft en jeugd en senioren toch nog prettig hebben kunnen trainen. Inmiddels zijn we
bij de volgende fase aanbeland en mogen er weer wedstrijden gespeeld worden. Dat betekent wel
dat ook hiervoor diverse maatregelen nageleefd moeten worden. Achter de schermen zijn diverse
vrijwilligers en commissies al bezig geweest om hier handen en voeten aan te geven met richtlijnen
vanuit de KNVB. Hieronder worden de maatregelen per onderdeel toegelicht.
Algemene coronamaatregelen.
- Blijf thuis als je een van symptomen van Corona hebt. Ook als je milde klachten hebt.
- Blijf thuis als iemand binnen je huishouden (milde) klachten heeft.
- Blijf thuis als iemand binnen je huishouden, of met wie je de afgelopen 2 dagen contact hebt
gehad getest is en nog geen uitslag of een positieve uitslag ontvangen heeft.
- Hoest en nies in je elleboog.
- Blijf, voor en na de trainingen en wedstrijden, op 1,5 meter afstand van elkaar.
Coronamaatregelen rondom trainingen.
Voor trainingen gelden dezelfde maatregelen als die we gecommuniceerd hebben in de vorige
nieuwsbrief van april 2020. Een toevoeging daarbij is:
- Gebruikte hesjes kunnen na een training/ warming up in de witte wasmand gedaan worden.
Deze staat in het ballenhok. De gebruikte hesjes zullen vervolgens gewassen worden.
Denk op het sportpark ook aan de looproute als jeugd met de auto naar trainingen of wedstrijden
gebracht worden. Dat betekent dat ouders/verzorgers het lid aan de kant van de Heemen kunnen
afzetten en bij de parkeerplaats aan de kant van de kantine weer kunnen ophalen.
Coronamaatregelen rondom wedstrijden.
- Bij het organiseren en spelen van wedstrijden worden de regelementen vanuit de KNVB
gehandhaafd. Deze zijn te vinden op: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen.
- Toeschouwers vanuit verschillende huishoudens dienen op minimaal 1,5 meter afstand van
elkaar te staan of zitten.
- Bij het ontvangen van teams alleen scheidsrechter, leider en begeleider/trainer van teams in
de bestuurskamer. Dit met inachtneming van 1,5 meter afstand.

-

Wedstrijdbespreking zal zoveel als mogelijk op veld plaatsvinden. Indien beschikbaar kan de
bovenzaal van ’t Asspel benut worden. Eventuele benodigde middelen kunnen in overleg en
met goedkeuring aangeschaft worden. Betreed de bovenzaal met gymschoenen of sokken.
Voor de meerderjarige wisselspelers en begeleiders van (Jeugd)teams geldt dat in de dugouts ook 1,5 meter afstand gehandhaafd moet worden. Er zullen extra zitplekken gecreëerd
worden naast de dug-outs.
De huidige grensrechters vlaggen zijn voorzien van handvatten met absorberend materiaal.
Hiervoor zullen alternatieve grensrechters vlaggen komen die wel goed te reinigen zijn.
Bij het reizen naar uitwedstrijden geldt voor alle inzittenden vanaf 13 jaar het advies, draag
een mondkapje. Dus zowel spelers, trainers, leiders en ouders.

Door de extra maatregelen zal er druk gaan ontstaan op de wedstrijdschema’s in afstemming
met kleedkamerindelingen. Hierdoor is het mogelijk dat er incidenteel wedstrijden anders
ingedeeld zullen moeten worden. Wij willen jullie vragen je hierin flexibel op te stellen.
Coronamaatregelen in kleedkamers.
- De kleedkamers zijn afgeplakt voor een bezetting waarbij 1,5 meter afstand in acht genomen
kan worden. Hierdoor passen er maximaal 11 meerderjarige spelers en een trainer of leider
in een kleedkamer. Dat betekent dat tijdens wedstrijden eerst de basisspelers en vervolgens
de wisselspelers kunnen omkleden.
- Het thuisspelende team krijgt één kleedkamer toegewezen. De tegenstander heeft twee
kleedkamers tot hun beschikking. Wij willen jullie vragen de kleedkamer te gebruiken die
aangegeven staat.
- Scheidsrechters en assistenten kunnen gebruik maken van de boven kleedkamers in ’t
Asspel.
- Het tweede thuisspelende team zal gebruik gaan maken van de kleedkamers in ’t Asspel.
- Er is bij de ingang van de kleedkamers een tafel met desinfectiemiddel geplaatst.
- Na gebruik van de kleedkamer dient het team dat gespeeld of getraind heeft, zorg te dragen
voor het schoonmaken van de kleedkamer. Ook die van de tegenstander.
- Onder schoonmaken wordt verstaan, het spoelen, schoonmaken en droog achterlaten van
de kleedkamer. Daarnaast worden deurklinken en douchekoppen ontsmet.
Coronamaatregelen in de kantine en op het terras.
Voor het gebruik van de kantine en het terras worden nagenoeg dezelfde regels nageleefd als die in
de horeca gelden. Dat wil zeggen:
- Bij binnenkomst dient eenieder de handen te desinfecteren en zich in te schrijven. Dit kan bij
binnenkomst van de kantine.
- De kantine is incl. looproutes dusdanig ingericht dat er maximaal 44 bezoekers in de kantine
aanwezig kunnen zijn. Vol is vol! Wij willen jullie allen vragen om niet af te wijken van de
looproutes en niet te schuiven met tafels en stoelen.
- Bezoekers zullen moeten zitten in de kantine. Voor de tafels die aanwezig zijn in de kantine
geldt een maximumaantal personen. Dit maximum staat aangegeven op de tafel.
- Voor de tafels die beschikbaar zijn op het terras geldt een maximum van 6 personen.
- Iedereen die aanwezig is op het terras dient 1,5 meter afstand te houden.
- De kantinemedewerkers hebben een vaste routing voor het opnemen en uitgifte van
bestellingen.
- Wij willen jullie vragen zoveel mogelijk met pin te betalen.
- Tijdens de wedstrijden van het eerste elftal, zal de koffie en thee voor toeschouwers
verzorgd worden vanuit het ballenhok. Hiervoor worden tafels ter beschikking gesteld.

Hoe te handelen bij vragen, niet naleven van maatregelen of constatering van (potentieel) besmet
(team)lid.
Het bestuur van SV. Mariënheem voelt zich verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen en
het coördineren van zaken rondom het coronavirus binnen de vereniging. Hiervoor zijn zij
bereikbaar.
- Vragen rondom het coronavirus kunnen gestuurd worden naar:
secretariaat@svmarienheem.nl. Er zal zo spoedig mogelijk op vragen antwoord gegeven
worden.
- De bestuursleden stellen een roulatiesysteem op waarbij iedere week een ander bestuurslid
telefonisch bereikbaar is voor vragen of voorvallen tijdens trainingen en wedstrijddagen. Dit
roulatiesysteem zal bekend gemaakt worden bij trainers, leiders en kantinehulpen.
- Mocht je na een test een positieve uitslagen ontvangen, meldt dit dan meteen. Het bestuur
zal vervolgens met betrokkenen de situatie bekijken en passende maatregelen treffen.
Iedere situatie zal apart behandeld worden, zodat er altijd juist gehandeld kan worden.
- Bij een positieve uitslag volg de richtlijnen van het RIVM en ga 10 dagen in quarantaine.
Acties en jubileum.
In verband met de huidige situatie kunnen er helaas ook nog geen acties gepland worden en zijn wij
momenteel ook nog niet in staat een nieuwe datum te communiceren voor het 60-jarig bestaan.
Zodra de situatie verbetert en er weer acties georganiseerd kunnen worden door het actiecomité en
feestjes gegeven kunnen worden, dan zal dit zo snel mogelijk in gang gezet worden. Voor nu kunnen
we melden dat de inzameling van het oud papier wel door zal gaan. Dit zal iedere 2e zaterdag van de
maand ingeleverd kunnen worden. De eerste keer zal zaterdag 12 september zijn. Daarnaast gaan we
ook proberen de kerstbakkenactie in december door te laten gaan. Hoe dat precies vorm gaat
krijgen, zal later bepaald worden.
Korting leden S.V. Mariënheem bij Intersport Bols Raalte.
Ook dit jaar is er weer een korting periode bij Intersport Bols Raalte voor leden van S.V. Mariënheem.
De kortingsperiode start dit seizoen vanaf 18 augustus en loopt door t/m 18 september. Dit houdt in
dat de leden op de aankopen uit de clublijn in de ledenshop 10% extra korting krijgen in deze periode
m.u.v. de set aanbiedingen en de outlet artikelen. De ledenshop is te vinden via deze link:
https://clubs.deventrade.com/nl/sv-marienheem/clubcollectie.
Aanmelden als commissielid of kantinehulp?
Zou jij je willen inzetten als vrijwilliger of betaalde kantinehulp bij S.V. Mariënheem? Dat zouden wij
heel graag van je horen. Op dit moment is versterking gewenst in een aantal commissies en zijn wij
op zoek naar kantinehulpen voor de zaterdag en zondag. Ben jij benieuwd wat je voor de vereniging
kunt betekenen? Stuur dan een bericht naar secretariaat@svmarienheem.nl.
Leden en sponsoren bedankt!
Als afsluiting willen wij graag alle vrijwilligers, leden en sponsoren heel hartelijk bedanken voor alles
wat zij gedaan hebben in deze vreemde tijd. Doordat iedereen toestemming heeft gegeven voor het
incasseren van de contributie en sponsorgelden heeft het coronavirus beperkte financiële gevolgen
voor S.V. Mariënheem. Daar zijn wij iedereen heel dankbaar voor. Ook alle vrijwilligers die geholpen
hebben om alles, zoals bijvoorbeeld de trainingen aan het einde van vorige seizoen, zo goed als
mogelijk te laten verlopen zijn wij erg dankbaar!
Wij hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht je wel vragen hebben, reageer dan via
secretariaat@svmarienheem.nl.
Bestuur S.V. Mariënheem

