Augustus 2020
Beste mensen,
In de Nieuwsbrief van april heb ik jullie trachten mee te nemen in het wel en wee van onze
vereniging in de Coronatijd tot dan toe. Toen was er uitzicht op het hervatten van de
trainingen van onze jongste voetbalsters en voetballers. Door de inzet van een aantal van
ons is dat gelukt. Nu ziet de situatie er heel anders uit, ook al roept dat uitzicht een wat
tweeledig gevoel op. Aan de ene kant worden we geconfronteerd met een oplopend aantal
Corona besmettingen. Aan de andere kant - en daar zijn we blij mee - mogen we weer met
alle teams trainen en wedstrijden spelen. Tevens mogen we het clubhuis weer openen. De
eerste training van ons eerste team begint op 13 augustus en het clubhuis gaat op 20
augustus a.s. weer open. Na vijf maanden kunnen we elkaar weer ontmoeten op ons eigen
terrein. In verband met de Corona situatie zal dat nog steeds alleen maar kunnen met
inachtneming van de regels die de overheid ons oplegt. Het blijft ook nu, gezondheid op de
eerste plaats.
WWNA en Corona
Laten we samen een bijdrage leveren aan de zorg voor onze gezondheid en verstandig
omgaan met de mogelijkheden die we op dit moment hebben. Laten we vooral blij zijn dat
we allemaal weer kunnen trainen en voetballen en in de kantine of op het terras kunnen
bijpraten en napraten. Er zijn wat beperkingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van
de kleedkamer en douches. Ook in de kantine zijn die er. Het aantal zitplaatsen is sterk
gereduceerd en staan is niet toegestaan. Ook de looproutes zijn er nog steeds. Wel iets
uitgebreider doordat we de kantine en de kleedkamers weer gebruiken. Het is allemaal
gebaseerd op vooral de inmiddels bekende 1,5 meter afstand die volwassenen ten opzichte
van elkaar houden. Bij de ingangen van kantine en kleedkamers treffen jullie de welbekende
desinfectiemiddelen/handgel aan, bedoeld om gebruikt te worden.
In de periode waarin ervoor het eerst weer getraind mocht worden, hebben we kennis
kunnen maken met Corona verantwoordelijken. Dit zijn geen ‘politieagenten’ maar leden
van WWNA die ons helpen herinneren aan de Corona regels op het moment dat we ze
dreigen te vergeten. Zonder Corona verantwoordelijken mag de kantine niet open, wordt er
niet getraind en worden er ook geen wedstrijden gespeeld. Bij deze doe ik gelijk een oproep
aan volwassen leden om zich aan te melden als Corona wacht om tijdens trainingen en
wedstrijden mee te helpen als Corona verantwoordelijke. Dat kan door mij een app of mail
te sturen. Bellen mag ook (0653580598). Ook voor het bemensen van verkooppunten rond
de velden kunnen we nog hulp gebruiken. Meld je bij mij via de app, mail of telefoon.
Namens WWNA moet er ook een verenigings Corona verantwoordelijke zijn. Deze taak heb
ik van Marianne Alofs overgenomen.

Als ik dit allemaal zo opschrijf bekruipt mij ook het gevoel: “Wat een regels”. En inderdaad
het zijn veel regels. Echter als we samen voor een nieuwe start in ons verenigingsbestaan en
een sportieve duik in het nieuwe voetbalseizoen gaan, zal blijken dat de regels wel
meevallen. Het gaat om onze gezondheid, plezier in de sport en het ontmoeten van elkaar.
De nieuwe start
Om het zover te krijgen dat trainen, wedstrijden spelen met publiek en de opening van de
kantine ook realiteit wordt, heeft een groot aantal leden zich bijzonder ingespannen en doen
zij dat nog. Samen hebben we getracht aan alles te denken en met zo veel mogelijk situaties
rekening te houden. Alles om het voor iedereen binnen de gegeven situatie zo prettig
mogelijk te maken. Extra impuls voor de nieuwe start is de promotie van ons eerste en
tweede team.
Inzicht
Graag geef ik jullie inzicht in en wil ik jullie betrekken bij de noodzakelijke maatregelen die
we hebben getroffen om te kunnen starten. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht
betreffende ons sportpark, clubhuis, kantine, bar en terras, gebruik kleedkamers bij
wedstrijden en trainingen.
Tot slot voeg ik het oefen- en trainingsschema van het eerste elftal toe.
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.
Namens het bestuur,
Gert Jan Wassink

Sportpark
- iedereen komt het Sportpark op via de bestaande route;
- op het park zullen looproutes worden aangegeven;
- iedereen verlaat het Sportpark via het grote hek op het terras;

Clubhuis:
Organisatorisch:
- als het clubhuis open is, zal er binnen altijd een Corona verantwoordelijke aanwezig
zijn;
- Op zaterdag en zondag is dit degene die bestuursdienst heeft (het jeugdbestuur/TCJ zal
even moeten overleggen hoe dit te regelen met de bestuursdiensten op zaterdag).
- Op de donderdagavond zal er voor de kantine een aparte Corona verantwoordelijke
aangesteld worden uit de Corona groep en het Hoofdbestuur bij toerbeurt;
Toiletten:
- In het mannen toilet zullen 1 of 2 wc potten worden afgeplakt;
- op beide toiletten zal een affiche worden geplakt waarop staat dat deze ruimte door
max 1 persoon tegelijk gebruikt mag worden;
Ingang/uitgang:
- bij alle ingangen zullen desinfectie middelen / handgel geplaatst worden;
- op de buitendeur en toegangsdeur naar de kantine wordt duidelijk zichtbaar de lijst met
Corona regels opgehangen. Zo ook op diverse plaatsen in de kantine;
- op de toegangsdeur van de kantine zal een affiche worden opgehangen met de
maximale capaciteit van het aantal personen;
- men komt bij het hoofdveld het clubhuis/de kantine binnen;
- men verlaat het clubhuis bij het terras;
- de kapstokken in de hal mogen NIET gebruikt worden. Dit om het heen en weer lopen
zoveel mogelijk te beperken;
Indeling:
- in de kantine mag men uitsluitend zitten (m.u.v. degenen die aan het bestellen zijn).
- staanplaatsen zijn verboden, m.u.v. de vakken voor de bar waar besteld kan worden;
- er zal in de kantine een nieuwe opstelling gemaakt worden, zodat men Corona-proof
kan zitten;
- alle barkrukken en statafels zullen verwijderd worden;
- er worden 1 of 2 jeugdtafels gemaakt waar een team aan kan zitten; (duidelijk aangeven
dat deze tafels alleen gebruikt mogen worden door de jeugd!)
- in de kantine zal op de vloer een duidelijke looproute worden aangegeven;
- Er zullen zoveel mogelijk ramen en deuren opengezet worden;

-

Er zal gekeken worden naar eventuele andere mogelijkheden om de lucht in de kantine
te zuiveren;
de wedstrijden zullen zoveel mogelijk en indien mogelijk verspreid worden over een
dag, zodat grote toestroom in het clubhuis en de kleedkamers vermeden kan worden;

Bar
- boven de bar zullen kuchschermen opgehangen worden;
- voor de lange zijde van de bar zullen vakken van 1,5 meter gemaakt worden, waar 1
persoon wat kan bestellen;
- om de doorstroom te verbeteren wordt er een apart uitgifte punt gemaakt voor zowel
de bestelling als het afhalen van de frituur en snacks; (bij de koffie hoek zullen hiervoor
2 vakken gecreëerd worden. Dit zal duidelijk worden aangegeven)
- Er zal met nummertjes gewerkt worden zodat men na bestelling bij het bestelpunt
direct kan afrekenen en kan gaan zitten; Zodra de bestelling klaar is, zal het nummer
omgeroepen worden en kan men de bestelling ophalen bij het ophaalpunt;
- bij wedstrijden zullen, zo mogelijk, meerdere koffie/frisdrank hoeken worden opgesteld
op het complex, zodat niet iedereen de kantine inkomt;
- indien mogelijk, tussendoor contactpunten als deurklinken, pinapparaat etc.
schoonmaken;
- er zal een 2e pinapparaat aangeschaft worden;
- broodjes zullen verpakt worden (er wordt gekeken naar voorverpakte broodjes);
- verkoop van blikjes frisdrank wordt overwogen;
- er wordt uitsluitend geschonken in plastic glazen;
- bezoekers dienen zelf hun tafel op te ruimen;
- de barbediening draagt handschoenen;
- per tafel/elftal is er 1 persoon die zal bestellen. De rest blijft zitten
- de kantine zal voor het eerst opengaan op donderdag 20 augustus om 18:00 uur
- De kantine zal open zijn op:
* dinsdag 18:00 – 19:30 uur (daarna alleen biljart)
* woensdag 14:00 – 17:00 uur (soos)
* donderdag 18:00 – 23:00 uur
* zaterdag 08:00 – 2 uur na de laatste wedstrijd
* zondag 08:00 – 2 uur na de laatste wedstrijd
De soos zal zelf beoordelen of het mogelijk is om weer te starten. Indien men gaat starten
zullen ze zelf een Corona verantwoordelijke moeten regelen en zorgen dat de 1,5 m afstand
gehouden wordt bij het kaarten, sjoelen en overige spelletjes.
Er zal getracht worden om tijdens de wedstrijden op het terras en eventueel op een
andere plek op ons complex, extra verkooppunten van koffie/thee/frisdrank/koek te
realiseren.

Terras
- op het terras zijn uitsluitend zitplaatsen
- staan is niet toegestaan
- Er worden extra zitplaatsen gecreëerd;
- de tuintafels worden zodanig afgeplakt dat je er met max 4 personen aan kunt zitten;
- op het terras wordt een duidelijke looproute gemaakt, aangezien de uitgang van het
complex het hek bij de fietsenstalling zal zijn;
Er zal duidelijk aangegeven worden dat het hek op het terras alleen als UITGANG dient en
niet als ingang
Kleedkamers:
Route:
- je komt de kleedkamers binnen via de ingang bij het hoofdveld;
- je verlaat de kleedkamers ten allen tijde via de deur bij het ballenhok;
- de looproute wordt duidelijk aangegeven!
- op iedere kleedkamer komt een bord te hangen met het maximaal aantal volwassen
personen dat de kleedkamer in mag;
Gebruik:
- jeugdteams mogen samen douchen (zonder ouders!);
- jeugdleden die niet zelfstandig kunnen douchen/omkleden, douchen thuis;
- max 5 of 6 seniorenspelers tegelijk in de kleedkamer
- op maandag en woensdag 2 toiletten open i.p.v. 4;
- iedere groep dient na gebruik de kleedkamers/toilet schoon te maken;
- zoveel mogelijk ramen en deuren open zetten;
- plekken aangeven/afbakenen zodat duidelijk is waar men mag zitten;
- bij trainingen en wedstrijden krijgt ieder team in ieder geval 1 kleedkamer, zo mogelijk
2;
Voor spelers zal het langer duren voordat er gedoucht en omgekleed kan worden. Er wordt
enige creativiteit van ieder team hierin gevraagd.
Trainers en leiders worden goed geïnstrueerd over het gebruik van de kleedkamers.
Trainingen:
- looproute zie hierboven;
- gebruik kleedkamer, zie hierboven;
- er dient ten allen tijde een Corona verantwoordelijke op het complex rond te lopen!!
(net als de afgelopen maanden)

Wedstrijden:
- de thuiswedstrijden dienen indien mogelijk verspreid over de dag plaats te vinden;
- bij thuiswedstrijden dienen er zo mogelijk meerdere verkooppunten voor
koffie/thee/koek te zijn tijdens de rust;
- per wedstrijd dient er van ieder WWNA team een Corona verantwoordelijke
aangewezen te worden die een hesje draagt en aanspreekpunt is voor het eigen team
en het uit-team (dit dient een volwassene te zijn);
- ook in de dug-out dient de 1,5 m afstand aangehouden te worden;
- achter de dug-out zullen vakken gemaakt worden waar de wisselspelers kunnen staan;
- bij de warming up / inlopen dient 1,5 m afstand gehouden te worden;
- er mag niet geschreeuwd, gezongen en gejuicht worden;
Algemeen
Wij gaan ervan uit dat iedereen aan het bovenstaande royaal medewerking zal verlenen en
roep jullie op om de aanwijzingen van de op dat moment aanwezige Corona
verantwoordelijke op te volgen.
Het gaat om de club, het plezier en bovenal de gezondheid van ons allen.

Training- oefen- en bekerschema 1e elftal
Donderdag 13 augustus | eerste training
Zondag 16 augustus | Victoria Boys – WWNA (14.00 uur, oefenwedstrijd)
Donderdag 20 augustus | Epe – WWNA (aanvang 19.30 uur, toernooi KCVO)
Zondag 23 augustus | WWNA – ??? (aanvang nnb, finaledag toernooi KCVO)
Dinsdag 25 augustus | WWNA – Klarenbeek (aanvang, 20.00 uur, oefenwedstrijd)
Zondag 30 augustus | WWNA – De Gazelle (aanvang 14.00 uur, bekerwedstrijd)
Dinsdag 1 september | WWNA – De Hoven (aanvang 19.30 uur, oefenwedstrijd)
Zondag 6 september | Davo – WWNA (aanvang 14.00 uur bekerwedstrijd)
Zondag 13 september | WWNA – Sportlust Vroomshoop (aanvang 14.00 uur,
bekerwedstrijd)
Zondag 20 september | WWNA – ??? (aanvang nnb, competitie)
Zoals in het overzicht hierboven staat aangegeven start de bekercompetitie op zondag 30
augustus. De tegenstanders en het programma zijn bekend. De nummering voor de
competitie wordt vanaf 22 augustus gepubliceerd.

