UPDATE
Coronaprotocol SV Jong Ambon per 13-10-2020
Het kabinet heeft met ingang van dinsdag 13 oktober 2020 de coronamaatregelen
aangescherpt. SV Jong Ambon heeft haar protocol aangepast aan de nieuwe
richtlijnen.
Dit betekent:
* Alle trainingen en wedstrijden voor voetballers van 18 jaar en ouder vervallen voor
de komende vier weken;
* De teams t/m JO17 kunnen wel trainen, maar spelen geen wedstrijden tegen
andere clubs. Wel is het mogelijk om onderling partijtjes te spelen tegen andere
teams van Jong Ambon t/m JO17;
* De kantine blijft volledig gesloten;
* Vanaf nu zijn ook alle kleedkamers volledig gesloten voor de komende vier weken.
Spelers komen in sportkleding naar de club en moeten thuis douchen.
* Ouders en publiek zijn niet welkom bij trainingen en onderlinge wedstrijdjes voor
teams t/m JO17;
* Bij trainingen voor teams t/m JO17 kunnen ouders hun kinderen naar de club
brengen en spelers afzetten/ophalen bij de hoofdpoort. Voor zover nodig zullen
trainers/begeleiders de kinderen bij de poort ophalen en daar terugbrengen.
Hou altijd de algemene basisregels in acht:
* blijf bij klachten thuis en laat u testen;
* houd 1,5 meter afstand van anderen;
* was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
* vermijd drukte;
* ga weg als het druk is.
Om zo weinig mogelijk risico te lopen wat betreft de gezondheid van eenieder binnen
de vereniging en zeker ook de gezondheid van anderen die in (nauw) contact staan
met onze leden hebben wij deze regels opgesteld. Daarnaast lopen we wel als club
het risico, dat ondanks alle maatregelen we een boete ontvangen van € 3900,00
indien we ons niet houden aan de regels. We zullen niet schromen om die boete te
verhalen bij diegenen die zich niet aan de regels houden.
We gaan ervan uit dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt en zich
verantwoordelijk gedraagt voor zichzelf maar ook voor anderen in zijn/haar
omgeving. De regels zijn bekend en eenieder dient daarnaar te handelen, ongeacht
hoe men er persoonlijk in staat. Op de club dient iedereen zich aan het protocol van
de club te houden.

Met dit besluit volgt Jong Ambon de richtlijnen vanuit de rijksoverheid. Tegelijkertijd
wil het bestuur zo veel mogelijk kinderen de kans geven te blijven sporten en
bewegen.

