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De wedstrijden zijn weer begonnen. Corona ligt helaas nog steeds op de loer.
Dit betekent dat de persoonlijke gezondheid van de leden én het welzijn van de
vereniging risico lopen. Het is ieders verantwoordelijkheid dat we binnen ZZC’20
veilig zijn en alle mensen om ons heen gezond houden. Zo hebben we de grootste
kans dat onze club goed van start kan gaan. We hebben jouw hulp nodig om dit te
voor elkaar te krijgen.

Hou je aan de regels - Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag - Vermijd druktes

Samen kunnen we dit!
Trainingen: Thuis omkleden, thuis douchen
De fusiecommissie heeft wederom een verlenging doorgevoerd van het eerdere besluit.
De kleedkamers blijven bij trainingen voor iedereen (minimaal) gesloten t/m 2 oktober.
Als je gaat trainen blijft dus de regel: thuis omkleden, thuis douchen.

Wedstrijden: spreiden over locaties & beperkt kleedkamer gebruik
De komende weken zullen wedstrijden zowel qua tijd als locaties zoveel als nodig gespreid
worden. Hier zien we alweer een fijne kant van de fusie: twee locaties maken spreiding veel
makkelijker. Er kunnen dus nog wat wijzigingen komen in eerder toegewezen velden.
KLEEDKAMERS GESLOTEN VOOR EIGEN JEUGD t/m O17:
Voor de eigen jeugdelftallen t/m O17 blijft de boodschap: thuis omkleden, thuis douchen.
Voor bezoekende jeugdteams t/m O17 zal één kleedkamer ter beschikking gesteld worden.
DUBBELE KLEEDKAMERS VOOR SENIOREN & O19:
Om de anderhalve meter te kunnen handhaven, zullen alle senioren en O19 teams twee
kleedkamers per team toegewezen krijgen.

Nog meer afspraken…….
Ja, ook wij moeten nog wennen aan de nieuwe werkelijkheid. Vandaar dat we ook over een
aantal andere zaken afspraken moeten maken:
•
•
•
Meer info:
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•
•

Er wordt in de pauze geen thee of limonade geserveerd. Neem je eigen drinken mee.
Schudt geen handen met tegenstander of arbitrage. Een vriendelijke begroeting is
uiteraard prima!
Doelpunten vragen om een klein feestje, maar houdt afstand. Knuffelen doen we later
wel weer 😊
Ook op de bank moet je anderhalve meter afstand van elkaar houden.
De kantine in deze periode zo min mogelijk gebruiken om te verblijven. Gebruik je
consumptie op het terras of om het veld.

Mondkapjes verplicht bij samen reizen
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Als je samen naar een uitwedstrijd rijdt is afstand
houden ingewikkeld. Om discussie te voorkomen
hanteren we daarom voor het gezamenlijk reizen naar
uitwedstrijden dezelfde regels als in het openbaar
vervoer: een mondkapje is verplicht voor iedereen
van 13 jaar of ouder.
Op die manier breng je de bestuurder en medepassagiers niet in gevaar.
Dankjewel voor je begrip en medewerking!

Mooi affiche: ZZC’20 zaterdag 1 – ZZC’20 zondag 1
Een prachtige oefenwedstrijd staat op de planning voor komende donderdag, 27 augustus.
Op sportpark Pluimerskamp spelen de 1e herenelftallen van de zaterdag en zondag tegen
elkaar. Aanvang van de wedstrijd is 19.00 uur.
U bent van harte welkom, er gelden deze avond wel extra regels:
Bij aankomst worden uw gegevens geregistreerd. Hierbij wordt u uiteraard nogmaals gewezen
op de Corona regels. Kom niet als u of iemand in uw omgeving corona verschijnselen heeft.
Ook leden die zelf gaan trainen zullen geregistreerd worden.
Hierna bent u van harte welkom rond het veld. Zorg dat u voldoende afstand houdt van
andere aanwezigen. Er wordt op meerdere plekken een drankje geserveerd, dus zoek een plek
op die op dat moment rustig is. Zitplaatsen in de kantine zullen tot een minimum beperkt
worden. Buiten zullen extra zitjes geplaatst worden. Halverwege de wedstrijd zal de uitgang bij
veld 3 ook geopend worden, zodat u na afloop ook via die kant het terrein kunt verlaten.
Er zal een aantal ZZC’20-leden met hesjes rondlopen om te zorgen dat alles goed verloopt.
Zo nodig helpen zij mensen herinneren aan de regels. Geef hen het respect wat zij
verdienen, want zij doen dit voor de club en ieders gezondheid! We gaan er vanuit dat het
niet nodig is, maar bij te veel drukte heeft het bestuur de mogelijkheid om verdere toegang te
weigeren en/of de kantine te sluiten.
De andere oefenwedstrijd die op het programma staat van de JO15 zal op veld 3 gespeeld
worden om publiek zoveel mogelijk te verspreiden.

Levering tenues duurt langer……
Een nieuwe club betekent ook nieuwe kleding. De mooie blauw/gele outfits van ZZC’20 zijn al
een tijd geleden besteld. Volgens de normale planning zouden deze voor aanvang van het
seizoen geleverd kunnen worden. Helaas is deze planning niet haalbaar gebleken.
Dit betekent dat we voorlopig nog even in de oude tenues het veld zullen betreden.
Uiteraard jammer, maar dan hebben we wel iets om naar uit te kijken!

Registreer voor de Algemene Ledenvergadering

Meer info:

Vorige week hebben we een uitnodiging verstuurd voor de Algemene Ledenvergadering.
Mocht je die nog niet ontvangen hebben en je wilt wel komen?
Ga dan naar: https://www.zzc20.nl/ en registreer je daar. Aanmelden is verplicht als je
aanwezig wilt zijn. Let op: per jeugdlid mag maximaal één ouder aanwezig zijn.
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We wensen je een geweldige en veilige start van het seizoen!
De fusiecommissie

