Voetbalvereniging T.F.S. Drachtstercompagnie
Opgericht
14 augustus 1949

Beste collega vereniging,
Dit weekend komt u op bezoek bij de v.v. T.F.S. Zoals bij alle verenigingen zijn ook bij ons een aantal
coronamaatregelen van kracht. Graag brengen we u via deze mail hiervan op de hoogte.
- Wij gaan ervan uit dat de spelers, chauffeurs, leiders en trainers geen corona gerelateerde klachten
hebben, m.a.w. dat alle antwoorden op bijgevoegde checklist met nee kunnen worden beantwoord;
- Toeschouwers (van beide partijen) zijn niet welkom op ons sportpark;
- Bij betreding van het sportpark dient iedere bezoeker zijn handen te desinfecteren;
- Bij aankomst op het sportpark dient u zich als team te melden bij de leider van de thuispartij;
- Voor wat betreft de senioren vragen wij bij aankomst een formulier met daarop de namen van de
spelers en begeleiders;
- Voor wat betreft de jeugd vragen wij bij aankomst een formulier met daarop de namen van de
begeleiders en chauffeurs;
- Dit formulier kan ingeleverd worden bij de leider van de thuispartij of bij de aanwezige corona
coördinator;
- Bij de jeugdwedstrijden zijn de kleedruimtes voor zowel het eigen team als de tegenstander
gesloten. Van iedereen wordt verwacht dat ze zich thuis omkleden en douchen;
- Voor wat de heren senioren betreft zullen er twee kleedkamers door de leider van de thuispartij aan
u worden toegewezen. Er kunnen zich max. vier spelers gelijktijdig omkleden en 2 gelijktijdig
douchen. Er zullen dus spelers om de beurt moeten omkleden/douchen;
- De dames senioren krijgen 1 kleedkamer in de gymzaal toegewezen. Er kunnen zich max. zeven
speelsters gelijktijdig omkleden en 3 gelijktijdig douchen. Er zullen dus speelsters om de beurt
moeten omkleden/douchen;
- Wij gaan ervan uit dat de leider van uw team zorgt voor toewijzing van en toezicht op de aan u
toegewezen kleedkamers;
- Alle wedstrijdbesprekingen dienen op het veld plaats te vinden;
- In de rust blijven de spelers op het veld. De ranja/thee wordt op het veld bezorgd;
- Rondom ons clubhuis, langs de velden en in de dug-out dient de 1,5 meter afstand in acht te worden
genomen;
- Ons clubhuis is voor, tijdens en na de wedstrijd gesloten;
- Na de wedstrijd dient iedereen het sportpark zo snel mogelijk te verlaten;
- Wij gaan er van uit dat u de informatie uit deze brief deelt met de toeschouwers, spelers en
begeleiding van het desbetreffende team.
Ondanks deze maatregelen wensen wij u een prettig en sportief verblijf toe op ons sportpark “It
Trefpunt”.
Namens het bestuur van de v.v. T.F.S
Pieter Postma (voorzitter)
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