
Voetballen staat op nummer 1 

De wedstrijd staat centraal 

De 3de helft mag wel iets minder! 

 

Heerlijk dat er weer gevoetbald wordt. Vanaf 1 juli worden de velden weer door jeugd 

en senioren bespeeld. Iedereen is blij om op het veld te staan en daarna de kantine in 

of het terras op, om bij een drankje en een hapje elkaar weer te spreken. Bijna als 

vanouds. Echter, dit is niet zo! 

De laatste informatie vanuit Den Haag en vanuit de Gemeente Amsterdam is niet 

geruststellend. Bijna dagelijks zullen wij ons moeten afvragen doen wij het nog goed, 

hebben wij de juiste en voldoende maatregelen genomen om de verspreiding van 

COVID-19 te voorkomen. In de achterliggende periode hebben ook enkele Swift-leden 

zich gemeld, nadat zij positief getest zijn op COVID-19. Goed dat zij zich gemeld 

hebben. Hierdoor hebben wij als club, met enkele aanvullende maatregelen kunnen 

bijdragen aan het voorkomen van verdere verspreiding. 

Als je de kantine binnen komt dan zijn er allerlei informatieve aanduidingen zichtbaar 

die ertoe moeten leiden dat overdracht van de besmettelijke COVID-19 wordt 

voorkomen. Bij vlagen gaat het naleven van de spelregels goed, maar er zijn 

momenten dat wij onze bedenkingen hebben. 

Vanaf 1 augustus zijn de serieuze voorbereidingen op het nieuwe seizoen van start 

gegaan en onze buren van Power League hebben ook weer volle veldjes. Dit leidt 

ertoe dat van de 3de helft weer volop genoten wordt en dat er meer bezoekers 

komen.  

Van het (uitgebreide) terras, met mooi weer, en de kantine, wordt intensief gebruik 

gemaakt. Als wij zo doorgaan gaat de balans tussen genieten na het sporten met een 

drankje en de kans op elkaar te besmetten scheef. 

In deze flyer willen wij u informeren hoe wij u, als speler, als begeleider van een 

team, als bezoeker, en als speler, u graag op het Olympiaplein kunnen en willen 

ontvangen. 

Daarom zien wij genoodzaakt om aanvullende spelregels op te stellen, die ertoe 

moeten leiden dat de balans weer terugkomt. Als de balans niet terugkeert dan 

moeten wij misschien wel bijvoorbeeld de kantine sluiten. Er dat wil niemand. 

 

Wij gaan ervan uit dat uzelf de noodzaak hiervan inziet en zich aan de 

aanwijzingen en aanvullende regels houdt. Als u zich niet houdt aan ons verzoek de 

regels na te leven vragen wij u vriendelijk om weg te gaan, van het sportpark weg. 

Dit voorkomt veel negatieve energie en zo kunnen wij iedereen een veilige 

sportomgeving bieden. 
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Daarom gelden de onderstaande spelregels vanaf maandag 10 augustus. 

• Wij vragen onze leden en gasten die een wedstrijd komen spelen om omgekleed 

aan te komen. Wij kunnen gezien de toeloop in het weekeinde en de diverse 

stromen geen kleedgelegenheid aanbieden. 

• Bij het binnengaan van ons clubgebouw dient u zich te registreren, middels de 

QR-code òf middels de flyer (zie hieronder). U hoeft u niet af te melden. 

• Het registreren moet per dag opnieuw gedaan te worden. 

• In de kantine kunt u rustig iets bestellen. Daarna wordt u verzocht om plaats te 

nemen aan een tafel (binnen òf buiten) òf als dit meer niet mogelijk is via de 

terrastrap naar beneden te gaan. Boven mag u alleen zitten! 

• Consumpties kunnen alleen met pin betaling afgerekend worden. 

• Er mogen nog maar met een beperkt aantal personen aan een tafel gezeten 

worden. Dit gaat ten koste van de capaciteit en daarom worden er extra tafels 

beneden geplaatst. 

• Om iedereen de gelegenheid te bieden om aan de 3de helft deel te nemen vragen 

wij om na 1 uur het terras/het tafeltje in de kantine vrij te maken voor de 

volgende sporters, c.q. gasten. D.w.z. ga na 1 uur naar huis. 

• Let op! Bij slecht weer (regenbui) kan niet in de kantine of clubgebouw (tijdelijk) 

geschuild worden. 

Registreer uzelf door de hiernaast geplaatste QR-code 

te scannen met uw telefoon òf registreer u door de 

hieronder gevraagde gegevens in te vullen en deze 

flyer in de “corona-bus” te doen. Uw gegevens zullen 

maximaal 14 dagen bewaard blijven.  

Dank voor jullie medewerking. 

Het bestuur a.v.v. Swift 

Aanwezigheidsregistratie  

Clubgebouw a.v.v. Swift (Olympiaplein) 

Datum: Tijdstip aanwezig: 

 

Voornaam: Achternaam: 
  

Telefoonnummer: 

 

Ik verklaar dat ik geen symptomen heb die erop wijzen dat ik mogelijk besmet ben 

met het COVID 19-virus en dat ik onlangs (<10 dagen) niet positief getest ben. 

 
Paraaf/handtekening 

Graag in de bus deponeren! 
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