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Update coronamaatregelen
Het kabinet heeft nieuwe maatregelen afgekondigd om
het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is
nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag
29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht.
Het goede nieuws is dat we mogen blijven sporten en dat is natuurlijk fantastisch.
Hoe dat in zijn werk gaat en welke maatregelen hierbij van kracht zijn, staat
hieronder puntsgewijs beschreven:
Toeschouwers zijn niet toegestaan bij de wedstrijden en trainingen.
De kantine is dicht.
De kleedkamers zijn alleen open voor de teams O19 en de senioren met in
achtneming van de geldende regelgeving (max 7 personen tegelijk in de
kleedkamer).
Er is een kleedkamer open voor een sanitaire stop en het pakken van water.
Na de wedstrijd moeten spelers het complex zo snel mogelijk verlaten.
Per DOSC-team zijn er 4 teambegeleiders toegestaan bij thuiswedstrijden (leider,
trainer, spelbegeleider/scheidsrechter, grensrechter).
Per bezoekend team zijn er eveneens 4 teambegeleiders toegestaan.
Bij de trainingen zijn alleen trainers en spelers toegestaan. Ouders blijven buiten
het complex.
Raadpleeg bij een uitwedstrijd de website van de tegenstander. Hierop kunnen
aanvullende eisen vermeld staan.
Het DOSC terrein is alleen toegankelijk via de zijkant van het complex bij veld 3
(rechts van het hoofdgebouw).
Het DOSC terrein is op zaterdag vanaf 08:00 uur geopend.
Vragen?
Jeugd | Wouter Hummel via 06 33 153 532 of Whummel@Dekamarkt.nl
Senioren | Robert van den Dijssel via 06 52 338 940 of rvddijssel@gmail.com
Voor vragen op de wedstrijddag bel met het wedstrijdsecretariaat | 030 – 228
0006

Tot slot....
Veel dank aan de vele vrijwilligers die zich, ondanks
deze lastige periode waarin we ons bevinden, blijven
inzetten voor onze club en haar leden!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u doscvoetbalnieuwsbrief@gmail.com toe aan uw adresboek.

