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Hoorn, 14 oktober 2020
Beste leden, sponsoren, vrijwilligers, toeschouwers, ouders en iedereen die Hollandia een warm
hart toedraagt en te maken heeft met de nieuwe maatregelen.
Als bestuur sta je soms voor lastige keuzes maar als de overheid beslist dan heb je dat op te volgen.
Zeker als het gaat over situaties die zo op het oog niets met voetbal te maken hebben, maar wel
direct impact hebben op de gehele achterban.
Gevolgen: Het is een feit dat op dit moment de corona besmettingen in Nederland en onze
buurlanden in hoog tempo oplopen. In werkelijkheid misschien nog wel harder dan de cijfers laten
zien.
Trainingen: We zijn natuurlijk ook van mening dat ingrijpen nu noodzakelijk is.
In de eerste plaats vanuit de zorg voor elkaar, maar zeker ook om erger te voorkomen. Daarom een
duidelijke pas op de plaats van de door de overheid opgelegde maatregelen.
Wel gaan de trainingen door t/m O18 en wordt voor een goede en veilige invulling gezorgd.
Wat betreft boven de 18 jaar is en wordt alles voorlopig stopgezet.
De competitiewedstrijden zullen in betere tijden worden ingehaald. Hopelijk dan weer samen, met
ouders en vrienden langs de lijn en nog even gezellig daarna, zoals het bij voetbal hoort te zijn.
Zoals beschreven gaan de trainingen t/m O18 jaar wel door met de volgende regels:
• Gebruik je gezond verstand!
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een

huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt, blijf dan ook
thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
• Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen

fysiek contact hebt.
• De kantine en kleedkamers etc. zijn gesloten.
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• Wij verzoeken alle spelers t/m O18 jaar omgekleed naar de training te komen en thuis

te douchen.
•

Ouders mogen alleen hun kind afzetten en ophalen, zij mogen zich niet bij de velden
begeven.
• Er zal gekeken worden of er onderlinge wedstrijdjes gespeeld kunnen worden. Zonder ouders

en kleedkamers.

Wat betreft seniorentrainingen, daar komen wij z.s.m. op terug.

Verder wil ik benadrukken om uw gezond verstand te gebruiken, zodat we door opvolging van de
maatregelen snel weer positiever nieuws kunnen laten horen.
Zodra er meer nieuws is, zullen we dit via de site en andere Social media laten weten.

Namens het bestuur:
Met vriendelijke groet
Gerard Hubers
voorzitter
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