
Aan: Leden S.V. Mariënheem                                                   
Van: Bestuur S.V. Mariënheem
Datum: 13 november 2021
Betreft: Nieuwsbrief november 2021

Beste leden S.V. Mariënheem,

Gisterenavond hebben we allemaal gehoord dat er weer nieuwe
richtlijnen zijn betreffende de Covid-19 maatregelen.

Wat betekent dit voor de S.V. Marienheem:

- Wedstrijden, trainingen en gebruik kleedkamers kan op normale wijze
- Toeschouwers bij wedstrijden en trainingen niet toegestaan.Hierbij geldt een

uitzondering voor alle personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden,
zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, vrijwilligers en strikt noodzakelijke
rij-ouders

- Kantine is gesloten van maandag t/m vrijdag
- Kantine is op zaterdag open van 8.30 tot en met rust middagwedstrijd
- Kantine is op zondag open van 8.30 tot 19.30 uur

(zondag 14 november open tot 17.30 uur, omdat er maar 1 wedstrijd is)
- Kantine is alleen te betreden met met een geldige QR-code incl. legitimatiebewijs

voor alle personen van 18 jaar en ouder,  waar actief en bij binnenkomst op
gecontroleerd wordt, door de kantine medewerker of evt. extra vrijwilliger die hierop
is ingezet. (bij goede controle van QR code hoeft in kantine de 1,5 meter niet
gehandhaafd te worden, maar respecteer een ieder die wel graag 1,5 meter afstand
wil bewaren)

- Vaste zitplaatsen zijn verplicht in kantine
- Jaarvergadering van 25 november a.s. wordt verzet naar nader te bepalen datum
- Gebruik van kantine voor overleggen/vergadering  mogen alleen plaatsvinden na

overleg met bestuur, die daar toestemming voor moet verlenen.
.
Daarnaast verzoeken wij een ieder met klem zich te houden aan de landelijke richtlijnen:

 Was vaak en goed je handen.
 Houd 1,5 meter afstand.

 Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
 Zorg voor voldoende frisse lucht

We bekijken per weekend of de maatregelen aangepast kunnen/moeten worden, in eerste
instantie gelden deze regels tot 4 december 2021. We gaan uit van jullie begrip voor deze
maatregelen zodat we samen Corona snel onder controle krijgen!

Het Bestuur
S.V. Marienheem


