
SEIZOEN 2021/2022 is van start gegaan. 

 

Beste leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers en supporters, 

De vakantieperiode duurt nog twee weken, maar voor ons als vereniging is de voorbereiding 

op het nieuwe seizoen alweer van start gegaan. Verschillende teams zijn begonnen met 

trainen, en ook de eerste oefenwedstrijden staan alweer op het programma. Voor ons als 

vereniging een ideale gelegenheid om vooruit te kijken naar een mooi, sportief en hopelijk 

Covid-19 vrij voetbalseizoen. 

Een nieuw voetbalseizoen zorgt ook voor nieuwe uitdagingen en zoals we allemaal merken 

zijn we nog niet verlost van het Covid-19 virus. Hierdoor hebben we ons voorlopig nog te 

houden aan een aantal basismaatregelen. 

Voor nu hebben wij ons nog te houden aan de volgende maatregelen: 

• Was vaak en goed uw handen. 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht (kleedkamers, kantine) 

Sportcafé 

Waar gevoetbald wordt, zoekt men ook de mogelijkheid om na te praten over de 

desbetreffende wedstrijd of training. Vanaf nu zal de kantine dan ook weer open zijn. Ook 

hier zijn er maatregelen getroffen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Verder 

gelden er nog een aantal basisregels voor horecagelegenheden: 

• Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn. 

• Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

• De horecagelegenheid is verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren en 

vooraf een gezondheidscheck te doen. 

Deze week zullen wij nog met aangepaste openingstijden werken, maar daarna zullen wij 

weer volgens de reguliere openingstijden open zijn. De openingstijden van week 34 van ons 

sportcafé: 

• Woensdag   25-08-2021   19:00 tot 23.00 

• Donderdag  26-08-2021   18:30 tot 00:00  (let op gewijzigde openingstijd vanwege het Europese voetbal) 

• Zaterdag      28-08-2021   09:15 tot 18:00 

Wij hopen ook dit seizoen op gezellige avonden en weekenden in de kantine. Dit kan echter 

alleen als er genoeg vrijwilligers zijn. Lijkt het jou leuk om de kantine eens vanaf de andere 

kant te bekijken en daarmee de avonden en weekenden nog gezelliger te maken, meldt je dan 

aan als vrijwilliger (zie ook de vacature op de website). Wij hebben jou nodig!  

 


