COVID- 19 Richtlijnen oefen/competitiewedstrijden SJC 1
De voorbereiding op het nieuwe competitieseizoen worden er een aantal
oefen/thuiswedstrijden gespeeld door SJC op Sportpark de Lageweg, alvorens
de competitie gaat beginnen.
Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat het voetbalseizoen 2020/2021 flink
anders gaat verlopen dan ons allen lief is. Vanwege de corona beperkingen
moeten er flink wat aanpassingen verricht worden om te kunnen en te mogen
voetballen. En dan is het zeer ongewis hoe de komende weken of maanden
verder gaan verlopen. In ieder geval lijkt het niet de goede kant op te gaan
gezien de toename van het aantal besmettingen.
Het bestuur van SJC heeft gekeken hoe diverse verenigingen invulling hebben
gegeven aan de geldende regelgeving vanuit de overheid. Die invulling is bij
veel verenigingen anders. Zo laten verschillende verenigingen geen uitpubliek
toe, sommige vragen om registratie vooraf en een maximum aantal
toeschouwers, bijvoorbeeld is bij FC Lisse het aantal op 250 gesteld. Waarom?
Omdat je onder dat aantal momenteel nog niet hoeft te registreren.
De Bollenstreekclubs geven op verschillende manieren invulling aan de
situatie. Voor de oefen/competitie wedstrijd heeft het bestuur van SJC het
volgende besloten:
▪

De wedstrijden zijn met een geldige SJC ledenpas alleen door SJC leden te
bezoeken. Er wordt een maximum van 400 toeschouwers gesteld. Hierbij
geldt wie het eerst komt, het eerst maalt. Let wel, bij die 400 toeschouwers
zijn ook de spelers geteld, want direct na het laatste fluitsignaal van de
scheidsrechters verandert hun status terplekke van speler naar
toeschouwer! De leden worden geregistreerd door het invullen van een
registratieformulier. Als het totale aantal van 400 is bereikt, kan geen
toegang meer worden verkregen. Tijdens de wedstrijd wordt iedereen
verzocht zo min mogelijk heen en weer te lopen.
Toeschouwers betekent, dat er geregistreerd
moet worden door de club. Dat is een
verplichting en we zijn gebonden om de
registratie vier weken te bewaren.

Op onze website gaat u een formulier vinden, waarop u uw naam en
telefoonnummer moet vermelden en waarop enkele vragen staan, die u
moet beantwoorden. Als alle vragen met NEE beantwoord kunnen worden,
zult u na vertoon van uw ledenpas toegang verkrijgen. Als er na vier weken
geen coronabesmetting is geconstateerd worden de registratieformulieren
vernietigd.
▪

Bij thuiswedstrijd van SJC 1 worden er maximaal 50 bezoekers van de
bezoekende vereniging toegelaten! Toeschouwers moeten zich van tevoren
aanmelden voor de wedstrijd, dit moet door de bezoekende vereniging
tijdig worden gecommuniceerd aan SJC. Bij aankomst moeten deze
bezoekers een COVID-19 formulier overleggen bij de kassa.

▪

Bij het complex en langs het veld wordt iedereen dringend verzocht de
anderhalve meter afstand in acht te nemen, uitgezonderd leden van
hetzelfde huishouden.

Kantine en kleedkamers zijn tot
nader order voor publiek
gesloten!!
▪

Laten we direct maar beginnen met het slechte nieuws. Kantine en
kleedkamers zijn tot aan de oplevering van de nieuwbouw gevestigd in
noodgebouwen. Het zijn cabines, tegen elkaar aan geplaatst, die niet
beschikken over een systeem van luchtcirculatie of -verversing. Het
coronavirus ligt daar dus gewoon op de loer voor besmetting. We moeten
dus iets bedenken om het coronavirus buiten te houden.

▪

De kantine is door onze kantinemedewerkers tijdens de wedstrijden wel
geopend (zaterdag/zondag) voor beperkte verkoop. Zo zullen
er geen producten gebakken worden tijdens wedstrijden van SJC 1. Overige

dagen blijft een beperkte verkoop en vindt uitgifte plaats vanuit de ramen
van de noodkantine, grenzend aan het terras!
▪

De verkoop geschiedt vanaf verkooppunten die zijn gecreëerd bij de
kantine! Houdt bij het bestellen aan het verkooploket kantine de
anderhalve meter in acht en looprichting.

▪

Er wordt aan de buitenzijde (zuiden) van de kantine een terras gecreëerd
met zitplaatsen waar men kan plaatsnemen. Er wordt dringend verzocht te
gaan zitten. Dit is volgens het coronaprotocol zelfs gebiedend
voorgeschreven.

▪

Op het terras/kantine zijn een beperkte aantal zitplaatsen om consumpties
te nuttigen. Meubilair moet blijven staan zoals ze staan. Als alle tafels
bezet zijn is er helaas geen zitplaats meer beschikbaar en het terras is vol.

▪

De businesshome is open, hier geldt ook de anderhalve meter protocol en
er zijn alleen zitplaatsen beschikbaar. HB SJC en bestuur tegenstander zijn
welkom in de bestuursruimte.

▪

De ingang tot het terras is aan de westzijde van de kantine, de uitgang is
aan de oostzijde van het terras. In feite is er dus eenrichtingsverkeer.

▪

▪

Gelieve het sportpark via de gebruikelijke ingang te betreden en verder de
looplijnen/route te volgen, mocht er een plek gevonden zijn, houdt de
anderhalve meter afstand!! Behalve als u uit hetzelfde gezin komt, vervalt
deze regel!!
Als er behoefte is in de rust aan een consumptie, moet de
looproute/richting gevolgd blijven worden om het terras te bereiken.

Bij einde wedstrijd is de uitgang aan de zuidzijde (nooduitgang/dierenasiel) van
het sportpark, ook hier geldt, dat de looplijnen/route gevolgd moeten
worden!!! Dit is om controle te houden op het aantal toeschouwers en om
kruisend verkeer te voorkomen.

•

▪

De tribune is voor iedereen toegankelijk. De tribune kan bereikt worden via
de aangegeven looplijnen/route. Er zijn beperkt zitplaatsen beschikbaar, de
anderhalve meter afstand moet in acht worden genomen, mits men uit
dezelfde familie komt, geldt dit niet.

▪

Kleedkamers zijn tijdens de wedstrijden geopend voor gebruik van de
spelende teams. Tijdens de training zijn de kleedkamers gesloten! Dus
graag thuis douchen en omkleden.

Het bestuur realiseert zich dat dit alles het plezier in het kijken naar de
wedstrijd negatief kan beïnvloeden. We vragen u wel dringend om er met
elkaar het beste van te maken en de getroffen maatregelen in acht te nemen.
Hopelijk kunnen we op die manier, zij het anders dan we gewend zijn, kennis
maken met ons vernieuwde elftal, waarvan we de verwachting hebben dat ze
ons dit seizoen kunnen gaan verrassen met leuke wedstrijden. Laten we met
elkaar zorgen dat we ervan maken wat ervan te maken is!
Het bestuur v.v.S.J.C.

