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De Coronamaatregelen update d.d. 4 november 2020
Zoals aangegeven in de persconferentie van dinsdag 3 november is er een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke
lockdown.
Sportclub Purmerland heeft zijn maatregelen hierop aangepast en extra aangescherpt m.b.t. sporten in teamverband met niet
meer dan 2 personen..
Sportclub Purmerland heeft de volgende beslissing genomen. Teams met leden van 18 jaar en ouder voor een
periode van twee weken niet te laten trainen. Deze maatregel gaat 4 november 22.00 uur in en zal in ieder geval tot
en met 18 november geldig zijn.
Lees dan ook aandachtig de aangepaste coronamaatregelen die per 4 november 22.00 uur van toepassing zijn voor
SportClub Purmerland
Het doel van alle maatregelen is het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen
drastisch te verminderen. Het kabinet roept mensen dan ook op contacten te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven.
Hieronder de Coronamaatregelen die geldig zijn per 4 november 2020 22.00 uur!





Het verbod op het spelen van wedstrijden voor seniorenteams en voor de jeugdteams tegen andere verenigingen.
Er zijn geen supporters / ouders / verzorgers toegestaan op het complex.
Binnen en buiten het complex bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens
Kantines, kleedkamers, toilet en douches blijven gesloten.

Voor spelers jonger dan 18 jaar en ouders geldt:
 Trainingen zijn toegestaan.
 Wedstrijden zijn alleen toegestaan tegen teams van de eigen vereniging en op het eigen complex.
 Kom al omgekleed naar de club en ga na afloop van het sporten direct naar huis en ga niet omkleden of douchen.
 Neem je eigen bidon mee. Vul deze thuis!
 Ga thuis naar het toilet deze zijn op de club afgesloten.
 Kleedkamers zijn niet beschikbaar! Ook niet om je telefoon/sieraden neer te leggen of water te pakken!
 Maximaal 2 begeleiders (trainer/leider/scheidsrechter/grensrechter) per team aanwezig op het complex. Ook bij
onderlinge wedstrijden binnen de vereniging!
 Er mogen geen ouders/verzorgers/toeschouwers op het complex aanwezig zijn.
 Verzorgers/ouders dienen buiten het complex op hun kinderen te wachten. Het liefst in de auto.
 Kom zodra het kan als speler op de fiets naar het sportcomplex.
 In en om het veld is het niet toegestaan om te schreeuwen
 Volg de aanwijzingen op die vanuit het bestuur en vrijwilligers van de club worden gegeven
Voor spelers van 18 jaar en ouder geldt :
 Het spelen van wedstrijden is niet toegestaan
 Trainingen zijn niet toegestaan
Trainer/Leider
 Maximaal 2 begeleiders (trainer/leider/scheidsrechter/grensrechter) per team aanwezig op het complex. Ook bij
onderlinge wedstrijden binnen de vereniging!
 Wedstrijden zijn alleen toegestaan tegen teams van de eigen vereniging en op het eigen complex. Verzoeken voor
een tijd en veld kunnen via het wedstrijdsecretariaat gestuurd worden.
 Het is verboden voor teams, kratten met bidons te gebruiken. Iedere speler/trainer neemt zijn eigen gevulde bidon
mee naar het voetbalveld. Voor en na de training handen wassen.
 Wijs de spelers erop dat ze na de training/onderlinge oefenwedstrijden wedstrijd direct naar huis gaan;
 De trainer zal een speler bij overtreding van de regels aanspreken op ongewenst gedrag en zal dit melden aan de
jeugdoordinatoren en/of bestuur.
 Ten alle tijden dient er 1,5 meter afstand gehouden te worden tussen spelers en trainer
 Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives.
 De kleedkamers mogen niet gebruikt worden! Ook de gang naar de kleedkamers mogen niet gebruikt worden!.
 Laat je team omgekleed naar de club komen.
 Zorg dat je niet te vroeg bij trainingen of onderlinge oefenwedstrijden aanwezig bent. Zijn er nog wedstrijden aan de
gang wordt je gezien als toeschouwer!
 Er mogen geen ouders/verzorgers/toeschouwers op het complex aanwezig zijn.
 Namens de vereniging is op trainingsdagen en/of onderlinge oefenwedstrijden de trainer/leider de ‘coronacoördinator’
 Is er binnen je team iemand 18 jaar of ouder, dan gelden de regels van 18 jaar en ouder.
1

Sportclub Purmerland
Purmerland 44e

1451 MD Purmerland

Tel.: 0299-424619

website: www.scpurmerland.nl

Algemeen:
 Zorg voor 1,5 meter afstand tot anderen als je 18 jaar of ouder bent
 Schud geen handen, ook niet met medespelers en teambegeleiders.
 Was je handen thuis met (desinfecterende) zeep/lotion voor en na het bezoek van het complex
 Heb je last van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak?
Blijf dan thuis en laat je testen!
 Informeer telefonisch jouw trainer / teambegeleider als je deze klachten ondervindt en houd hem op de hoogte van
de testuitslag
 Ga direct naar huis als er tijdens het sporten klachten ontstaan
 In en om het veld is het niet toegestaan om te schreeuwen
 Volg de aanwijzingen op die vanuit het bestuur en vrijwilligers van de club worden gegeven
De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de
noodverordening zijn wij genoodzaakt om de accommodatie te sluiten.
Schade die de Sportclub lijdt door het handelen in strijd met die regels zal op de overtreders worden verhaald.
Laten wij met elkaar afspreken dat wij met zijn allen de aangescherpte coronaregels strikt na gaan leven, zodat op korte
termijn de coronaregels kunnen worden afgezwakt en iedereen weer toegang krijgt tot onze accommodatie.
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
Het Bestuur
Superlot.
Ook Willis Towers Watson (WTW) heeft een superlot gekocht! Een wellicht wat onbekende naam, maar WTW is op
adviesgebied van arbeidsvoorwaarden en met name pensioen het grootste bedrijf in Nederland op dit gebied en al sinds een
groot aantal jaren trouwe sponsor van onze mooie club!
www.willistowerswatson.com
Ab Westerveld

Beste leden .
Onze trouwe onderhoud man Ab Westerveld is onlangs
86 jaar geworden, een hele leeftijd en Ab is al weer
minstens 30 jaar nauw betrokken bij de club met allerlei
klusjes en het schoon en onkruid vrij houden van het
tegelwerk en overal langs de reclame borden rondom
het veld. Helaas mede door zijn gezondheid en de
corona wordt het allemaal stil om hem heen en raak je
ook een beetje eenzaam. Zelf probeer ik eens in de
week naar hem toe te gaan wat aardig lukt en anders
bellen we elke week.
Vrijdag j.l. is Ab voor controle naar het ziekenhuis
geweest en mag Ab weer een jaar wegblijven al staat
hij wel onder controle van zijn arts en gebruikt de
nodige medicijnen. Doordat Ab minder mobiel is en het
schoonmaken ook niet meer gedaan wordt mist hij
weer een stukje gezelligheid op de maandag ochtend
wat voor hem een heel gemis is als je alleen bent. Het
zou leuk zijn als de mensen die Ab vaak ontmoet
hebben eens een kaartje sturen in deze voor velen
moeilijke tijd.
Zijn adres is: Ab Westerveld, F B Cocqstraat 10, 1451
MN, Purmerland .
J van Tinteren .

2

Sportclub Purmerland
Purmerland 44e

1451 MD Purmerland

Tel.: 0299-424619

website: www.scpurmerland.nl

John van Vuure
Tot ons kwam het bericht dat John van Vuure op 45 jarige leeftijd afgelopen dinsdag op 1 december is overleden .
John die samen met Pieter in onze jeugd en senioren heeft gevoetbald en in zijn werkende jaren samen met zijn broer Pieter
veel heeft gedaan, via het bedrijf v Vuure, voor onze vereniging. Deze familie is wel hard getroffen, eerst hun ouders Erna en
Fred op jonge leeftijd waarvan Fred jaren sponsor is geweest met tenues van Purmerland en later met de vele
werkzaamheden die Pieter en John gedaan hebben waar dat ook maar mogelijk was.
John, die op het bedrijf is, en waar gecondoleerd kan worden op vrijdag 4 december van 17.00u tot 20.00 u en op zaterdag 5
december van 13.00u tot 18.00u. De begrafenis vindt in besloten kring plaats .
Namens SC Purmerland , John bedankt en wensen we alle familie en nabestaanden veel sterkte dit verlies te dragen.
Jaap v Tinteren.
Ondanks alles ….
Het is een lastige tijd voor onze club maar toch houden we moed dat het weer goed komt al valt het niet mee. We blijven
positief en ondanks alles kijken we vooruit. Om toch door te gaan in het kader van de verbouwing hebben we de gang naar
de sporthal voorzien van een nieuwe verflaag onder leiding van onze wit specialist Rinus. We hopen dat onze leden weer
snel gebruik mogen maken van ons mooie clubgebouw in het nieuwe jaar.
Jaap v Tinteren .
De eerste echte kantine.
Na het eerste snoeptentje ( foto onder ) een hele verbetering met de grote kantine voor onze vereniging voor vele
verenigingen van het dorp met Voetbal ,de Zwaantjes ( Toneel ) , Biljart , en Klaverjassen.
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Lerenlassen.nl
De naam geeft al duidelijk weer wat onze nieuwe bordsponsor doet: leren lassen voor iedereen die dat wil, hobbyisten en
gevorderden. In een 2 daagse lascursus leren ze je de belangrijkste lastechnieken onder de knie te krijgen. Voorkennis is
niet vereist, iedereen kan leren lassen, waarbij gewerkt wordt met de nieuwste apparatuur. Kijk voor meer informatie op
lerenlassen.nl

Rick Mooij Hoofdtrainer Zaterdag 1
Vorig seizoen hadden wij als club het besluit genomen om als vereniging de Zaterdag afdeling te verkennen. Zoals bekend
heeft de hele corona problematiek een abrupt einde gemaakt aan het destijds lopende voetbalseizoen. Door dit abrupte
einde is onze verkenning van de zaterdagafdeling onvoldoende gelukt. Als bestuur is hierbij het besluit genomen om ook
voor aankomend seizoen (2021-2022) een vertegenwoordigend zaterdagelftal te hebben. Dus een Zaterdag 1! Vorig seizoen
stonden Jan de Vries en Rick Mooij aan het roer van dit jonge talentvolle elftal. Na een aantal goede gesprekken met Rick
Mooij, kunnen wij bij deze definitief melden dat Rick Mooij aankomend seizoen de hoofdtrainer is van onze Zaterdag 1. Voor
velen reeds bekend, maar Rick is geen onbekende binnen ons mooie “cluppie”. Rick heeft jaren in de jeugd van Purmerland
gespeeld en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als trainer in de regio. Rick is bekend met het “dorpse” karakter van
onze club en is enthousiast (net als wij) over de potentie van ons jonge zaterdagelftal. Kortom als club en als spelersgroep
zijn wij blij met Rick als hoofdtrainer van onze Zaterdag 1.
Wij wensen Rick en zijn mannen uiteraard veel sportief succes voor volgend seizoen en kijken uit naar de toekomst.
Het bestuur Purmerland

Rinus 80 jaar jong.
Maandag jl. is de schoonmaakploeg weer bij elkaar geweest om de reclame borden langs het veld schoon te maken en dit is
niet overbodig. Voor aanvang is er koffie gedronken met gebak omdat Rinus de zondag er voor (gelijk met Johan Cruyff) 80
jaar is geworden. En nog is Rinus jong want de goten op het dak van de sporthal heeft hij zonder hoogtevrees als oud
brandweerman helemaal schoongemaakt. Simon Segers overhandigde de bloemen en is er gezellig nagepraat op gepaste
afstand.
J. v. Tinteren.
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