
 

Corona update 16 september 
 
 
Beste FCO-er, 
 
 
Covid-19 blijft om zich heen grijpen en inmiddels lijkt Leiden een Coronahaard te 
worden. Dat is dichtbij ons en we merken dan ook dat we vragen krijgen hoe wij 
met diverse zaken omgaan; 
 
Wij volgen allereerst nog steeds de RIVM richtlijnen. Daarnaast volgen wij de 
adviezen van de KNVB. Belangrijk is dat je bij vastgestelde Corona je teamleider 
op de hoogte brengt. Vreemd genoeg biedt de KNVB geen gelegenheid om een 
wedstrijd af te laten gelasten. Dat betekent dat het team wel de wedstrijd in moet 
gaan en dus moet zoeken naar voldoende vervangers. Wel kunnen we vooraf 
proberen in overleg met de tegenstander de wedstrijd op een later tijdstip in te 
gaan halen.  
 
De test zaterdag met de kleedkamers is goed gegaan en we zullen dat 
doorzetten: de kleedkamers zijn beschikbaar via het wedstrijdsecretariaat. Teams 
kunnen onder afgifte van borg een tag krijgen om snel (maximaal 30 minuten) om 
te kleden of bijvoorbeeld te douchen na een wedstrijd. Wij gaan er vanuit dat 
spelers nog steeds omgekleed naar de vereniging komen. Het kan wel 
voorkomen dat er even geen ruimte beschikbaar is, zodat er even gewacht moet 
worden. 
 
Wij blijven op zoek naar donateurs en sponsoren (voor een paar honderd euro 
heeft uw bedrijf al een prachtige plek langs het veld!). Gelukkig hebben zich al 
een paar bordsponsoren aangeboden net als leden die “vriend van” willen 
worden. Nu de rest nog….Aanmelden kan via vrienden@fcoegstgeest.nl  
 
Wij hebben dringend behoefte aan partytenten, heaters, tafeltjes en stoeltjes om 
straks extra (zit)ruimte te kunnen creëren. De eerste zijn inmiddels gebracht. 
Dank daarvoor. Heeft u ook wat staan voor ons? Graag een mail naar 
comcie@fcoegstgeest.nl  Als het lukt proberen we een grote tent neer te zetten 
om zitruimte te gaan creëren.  
 
Hulp voor de kantine is echt nodig! 
Zoals het er nu voorstaat moeten wij op korte termijn gaan besluiten de bar en 
kantine geheel dicht te gaan doen. Wij hebben nog steeds niet voldoende 
mensen, die ons op terugkerende basis (bijvoorbeeld 1 keer per maand) 
gedurende een blok kunnen helpen in de kantine en keuken. Het gaat dan met 
name om de shift tussen 11.00 en 14.00 alsmede de opstart in de ochtend. Een 
beetje feeling met horeca is dan zelfs helemaal top. Wij doen dan ook een 
dringende oproep aan je, want we komen ondanks de oproep verleden week nog 
zeker 16 personen te kort! Meldt je aan via kantinedienst@fcoegstgeest.nl Dat 
kan ook als je dit samen met een of enkele ouders wilt doen. Super gezellig en 
zeer gewaardeerd! Help je ons uit de brand? 
 
 



 

Veldindeling training en wedstrijden 
Met grote dank aan Ron is het schema gevuld. Dat heeft heel wat voeten in de 
aarde gehad, waarbij dit jaar zelfs het bestuur een aantal besluiten heeft moeten 
nemen. Onder andere over “ wat als…..” Binnenkort gaan we hierover separaat 
communiceren. Maar we kunnen wel alvast meegeven, dat we gaan inzetten op 
gelijkwaardigheid voor alle teams. Dus niet altijd hetzelfde team dat “pech” heeft 
als er niet getraind kan worden i.v.m. een afgelasting of een inhaalwedstrijd. 
 
Wij wensen jullie veel voetbalplezier en een sportief weekend, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jaap van Pampus 
bestuurslid 
 


