
Beste bezoekers,

Leuk dat jullie in De Meerwaarde een oefenwedstrijd komen spelen tegen SSS. Via deze
mail willen wij jullie op de hoogte brengen van informatie voor deze oefenwedstrijd en de
coronaprotocollen van SSS.

Wij verwachten jullie maximaal 40 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de ingang
van De Meerwaarde. Hier zal iemand van de thuisspelende ploeg jullie ontvangen en naar
het juiste veld en/of de beschikbare kleedkamer begeleiden. Bij binnenkomst vragen wij jullie
je handen te desinfecteren bij de daarvoor bestemde desinfectiepaal.

Wij vragen jullie om rekening te houden met de volgende coronamaatregelen:
Rondom de wedstrijd:
- Kom op het aangegeven tijdstip en verlaat na afloop zo snel mogelijk het SSSportcentrum.
- Neem geen publiek mee. Kom alleen met spelers en coaches. Minimale noodzakelijke
begeleiding (een ouder die moet rijden voor minderjarigen) is wel toegestaan.
- Kom zoveel mogelijk in je sportkleding naar de sporthal; voor de doorstroming. De
kleedkamers zijn open; na afloop kan er gedoucht worden; toiletten zijn beschikbaar.
- Zitplaatsen in CheerSSS en op de tribune zijn alleen voor SSS-leden. Helaas hebben we -
zolang de 1,5 meter afstand geldt - geen plek voor uitspelende teams of ander publiek.
Uitspelende teams kunnen wel een (niet-alcoholische) consumptie afhalen in CheerSSS. In
geval van mooi weer wordt er eventueel zitplaatsen buiten gecreëerd; dan kunnen
uitspelende teams hier wel plaatsnemen. We communiceren dit kort van tevoren.
- Volg de aanwijzingen van onze toezichthouders ten alle tijden op.

Wedstrijdregels:
- Vul voor aanvang van de wedstrijd bij het veld het DWF (of bij oefenwedstrijden een
registratieformulier) in.
Deze contactgegevens worden uitsluitend gedeeld met de GGD op hun verzoek voor bron-
en contactonderzoek. SSS vernietigt de papieren gegevens na twee weken.
- Neem zelf ballen mee en gebruik deze. SSS stelt geen ballen beschikbaar voor bezoekers.
- Houd buiten het veld 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor teamgenoten
onderling.
- Vermijd onnodig contact en geschreeuw.

Lees op de website (www.sss-barneveld.nl) de laatste informatie en de protocollen. Voor
vragen en opmerkingen kunt u terecht bij coronateam@sss-barneveld.nl.

Met SSSportieve groet,

SSS Barneveld
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