Beste leden van V.V. Gouderak,
Allereerst willen wij beginnen met een woord van dank. De afgelopen maanden hebben vele
mensen zich ingezet om het trainen conform de gestelde corona richtlijnen mogelijk te
maken. Bij de jeugd hebben alle ouders zich ingezet als corona dienst tijdens de trainingen
en dit is iets waar wij heel erg blij mee zijn geweest. Met de aankondigingen van de
versoepelingen per 1 juli komt de start van het nieuwe voetbalseizoen een flinke stap
dichterbij. Vanaf 1 juli vervalt de 1,5 meter regel op het voetbalveld voor alle categorieën én
kunnen we op de accommodatie straks weer bezoekers en toeschouwers ontvangen.
Waar het er bijna op lijkt of we weer terug zijn bij normaal is dit zeker nog niet het geval. De
regels zijn flink versoepelt, maar iedereen dient zich ook na 1 juli nog steeds strikt de houden
aan de gestelde basisregels. Waaronder 1,5 meter afstand houden (vanaf 18 jaar) alvorens
het voetbalveld wordt betreden, 1,5 meter afstand houden langs de lijn, 1,5 meter afstand
houden in en om de kantine, vaak de handen wassen, drukte vermijden en thuisblijven als je
ziek bent. Conform de richtlijnen van de gemeente zijn wij ook vanaf 1 juli nog steeds
verplicht om de looproute op ons complex te hanteren zoals wij deze de afgelopen maand
met elkaar ook altijd netjes hebben gevolgd. Bij de start van het nieuwe seizoen zal er zolang
deze richtlijnen van toepassing zijn ook een verplichte looproute rondom het hoofdveld
worden gemaakt. Op dit moment is een corona verantwoordelijke tijdens trainingen en
straks op wedstrijddagen nog steeds verplicht. In overleg met de gemeente wordt er
gekeken hoe hier vanaf de start van het seizoen vorm aan kan worden gegeven.
Vanaf 1 juli mogen ook de sportkantines en terrassen weer open. Dit alles conform
Koninklijke Horeca Nederland richtlijnen. Binnen de kantine is de 1,5 meter van toepassing
en zullen er bij de start van het nieuwe seizoen ook in de kantine verschillende maatregelen
zijn getroffen om aan deze richtlijnen te voldoen. Denk hierbij aan een verplichte looproute
en beperkte zitplaatsen. Ook buiten zullen we e.e.a. zodanig aanpassen dat door een ieder
op een veilige wijze bijgepraat kan worden.

Start seizoen 2020-2021
De versoepelingen gaan van start per 1 juli, echter zullen er op onze vereniging in de maand
juli geen activiteiten plaatsvinden. In de maand juli liggen alle trainingen en activiteiten stil
waarna de senioren in de loop van augustus als eerste weer van start zullen gaan. De exacte
startdatum zal t.z.t. worden gecommuniceerd. Vanaf dat moment zullen wij ons als leden
van V.V. Gouderak wederom allemaal moeten houden aan de op dat moment geldende
richtlijnen. De jeugdleden van de vereniging zullen richting eind augustus ook weer van start
gaan met de trainingen. De exacte datum zal aan de jeugdleden worden gecommuniceerd
via de nieuwsbrief welke in juli zal volgen.
We kijken met elkaar terug op hele bijzondere maanden. Een tijd als in de afgelopen
maanden hebben we als vereniging nog nooit meegemaakt. Gelukkig kijken we nu positief
vooruit en ziet het er naar uit dat we in augustus/september weer van start kunnen gaan
met alle voetbalcompetities. Vanaf dan hopen wij jullie allemaal natuurlijk weer te zien op
onze vereniging. Voor een lekker potje voetbal, een wedstrijdje kijken langs de lijn, een
drankje op het terras en in de kantine, maar natuurlijk ook om weer gezellig bij te praten
met z’n allen (met 1,5 meter afstand uiteraard).
Wij wensen iedereen voor nu alvast een goede en vooral gezonde zomervakantie toe en zien
jullie graag in augustus weer op de vereniging!

Met vriendelijke groet,
Mark van den Oever
Het hoofdbestuur en de jeugdcommissie van V.V. Gouderak

