
Corona update 15 oktober 2020 
 
Landelijke maatregelen: geen wedstrijden en geen sport in teamverband >18 jaar 
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet nieuwe maatregelen getroffen, dat is waarschijnlijk niet 
ontgaan. De nieuwe maatregel om sporten te beperken treft onze vereniging op al onze 
activiteiten. Samengevat geldt vanaf nu het volgende: 

- Geen wedstrijden toegestaan, zowel voor de jeugd als de senioren. 
- Voor iedereen vanaf 18 jaar is sporten in teamverband niet toegestaan. 
- Jeugd tot 18 jaar mag wel sporten in teamverband en teams van dezelfde vereniging 

mogen onderling wedstrijden spelen. 
- Naast de kantine, ook de kleedkamers op slot. 

 
Wat betekent dit voor onze vereniging? 
Direct na de persconferentie hebben we met het corona team de nieuwe maatregelen 
besproken. Hoewel de binnen maatregelen mogelijk nog ruimte is om activiteiten te laten 
doorgaan is besloten om 1 lijn te trekken: het sportpark is dicht voor sportactiviteiten voor 
iedereen van 18 jaar en ouder. We gaan dus niet de grenzen opzoeken. Vanaf woensdag 14 
oktober gelden de volgende regels: 

- De kleedkamers zijn per direct gesloten, ze gaan letterlijk op slot. 
- Het kleedkamergebouw mag alleen worden betreden om de veldverlichting te 

bedienen. 
- We trekken (voorlopig) één lijn, het sportpark is dicht voor: 

o jeugdspelers vanaf 18 jaar;  
o alle senioren; 
o en deelnemers van Angerlo Sport (bootcamp) van 18 jaar of ouder. 

- Voor deze leden betekent dus dat het sportpark ook niet gebruikt mag worden voor 
sporten op 1,5 meter afstand. 

 
Afgelopen week: super! 
Ondanks het bovenstaande ook wederom een positieve noot. Afgelopen week en met name 
het aflopen weekend is het wat betreft het naleven van de maatregelen weer super gegaan. 
In de vorige update hebben we onze complimenten uitgesproken aan ouders, spelers en 
vrijwilligers. Ook over afgelopen week hebben we enkel positieve geluiden teruggekregen 
van onder andere de zaterdag- en zondagdienst.  
 
Niet alleen intern wordt dit gezien, ook de gemeente en de wijkagent geven aan dat we er 
als vereniging goed op staan en er bij controles geen bevindingen zijn gedaan. Afgelopen 
zaterdag hebben we ook complimenten ontvangen van de BOA’s die voor de vierde keer 
onze vereniging kwamen controleren. Wij willen jullie - ouders, spelers, vrijwilligers - daarom 
nogmaals bedanken voor jullie inzet. 
 
De komende weken 
Nu de activiteiten op het sportpark dus beperkt worden, gaan we nadenken over 
mogelijkheden om als vereniging actief te blijven. Er zijn tal van activiteiten te bedenken die 
we samen kunnen ondernemen, op afstand uiteraard. Heb je tips, ideeën of vind je het leuk 
om hier actief bij te helpen, laat je dan horen via: voorzitter@angerlovooruit.nl 
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