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Nieuwe maatregelen 

Zoals jullie vast allemaal weten heeft het kabinet dinsdagavond (dinsdag 13-10) besloten en 
gecommuniceerd dat per woensdagavond 14/10 22.00 voor 4 weken nieuwe Corona maatregelen gelden. 

Wij hebben deze nieuwe maatregelen bestudeerd en waar nodig om verduidelijking gevraagd aan 
NOC-NSF, NeVoBo en Gemeente Zoetermeer. Op basis van deze informatie willen we jullie informeren 
over de gevolgen van de nieuwe maatregelen voor ons allen. 

Samen zijn we Zovoc 

Het is een onzekere tijd waarin veel van onze flexibiliteit en aanpassingsvermogen wordt gevraagd. 
Desondanks proberen we ons niet te focussen op wat niet kan, maar juist op wat nog wel kan. 
Daarbinnen is het onze prioriteit dat we risico’s voor jullie gezondheid zo klein mogelijk proberen te 
houden. Jullie hulp en verantwoordelijkheidsgevoel is daarvoor onontbeerlijk. Samen maken we er het 
beste van. Samen zijn we Zovoc! 

Dank aan onze vrijwilligers en een oproep voor hulp 

Dat wij kunnen blijven denken in mogelijkheden en dit ook nu tot uitvoering kunnen brengen is te danken 
aan het feit dat Zovoc veel loyale leden en gemotiveerde vrijwilligers heeft. Onze commissieleden, 
trainers en coaches staan ook nu weer klaar om te doen wat gedaan kan worden. Meer hulp is echter 
welkom! Wil jij als (reserve) trainer of coach helpen of als corona coördinator? Meld je dan snel aan door 
een e-mail te sturen naar pr@zovoc.nl. 

Wat kunnen we nog wel doen? 

Senioren kunnen binnen kaders blijven trainen 

Met inachtneming van maximaal 4 personen per veld en maximaal 30 personen per sportlocatie kan er 
getraind worden. Onze technische commissie is druk bezig om op basis van deze kaders een tijdelijk 
aangepast trainingsschema te maken in afstemming met de trainers en teams. Tot dit nieuwe 
trainingsschema gereed is zijn alle trainingen voor senioren geannuleerd. 

Naast de aangepaste trainingen willen we kijken of we extra trainingen kunnen aanbieden voor degenen 
die dat leuk vinden. Over het aangepaste tijdelijke trainingsschema volgt uiterlijk zondag meer informatie. 

Jeugd kan blijven trainen 

Onze jeugdteams kunnen “normaal” blijven trainen. Ook tijdens de herfstvakantie, tenzij hun trainer daar 
iets anders over heeft afgesproken. Wellicht dat er een verandering in trainingstijd en/of locatie nodig is 
vanwege het nieuwe trainingsschema. Daarover volgt uiterlijk zondag meer informatie. Tot die tijd train je 
gewoon op het tijdstip en de locatie die je gewend bent. 

 
● Herfstvakantie: 
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○ Op donderdag 22 oktober is er van 14.00 – 16.30 de mogelijkheid  om vrij te komen 
volleyballen in De Limiet voor Zovoc jeugdleden van 8 tm 17 jaar. Inschrijven is niet 
verplicht. Ter plekke registreren wel i.v.m. eventueel contact onderzoek nader hand. 

● Na de herfstvakantie tot aan opheffing gedeeltelijke lock-down: 
○ Uiterlijk a.s. zondag volgt meer informatie over extra trainingsmogelijkheden en eventueel 

onderlinge wedstrijden voor jeugd op vrijdag/zaterdag/zondag. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Helaas worden sommige leden hard geraakt door de Corona crisis en komt men door bijvoorbeeld 
werkloosheid in een positie dat de kosten voor het volleyballen niet of nog maar moeilijk kunnen worden 
opgebracht. In dat geval kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur wellicht een oplossing zijn om toch te 
kunnen blijven sporten. De gemeente Zoetermeer is geen deelnemer in dit initiatief maar desondanks zijn 
er wel mogelijkheden. 

Neem daarvoor contact met hen op via 0174-244940 of zuid-holland@jeugdfondssportencultuur.nl 

  

Wij wens jullie ondanks alles veel volleybalplezier! 

  

Het bestuur 
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Bijlage 1: Wat zijn de maatregelen en wat is daarvan de 
consequentie per doelgroep 

De belangrijkste - voor het volleybal relevante - gewijzigde maatregelen zijn: 
● Alle sport competities zijn stilgelegd m.u.v. Eredivisie voetbal; 
● Per sporthal mogen maximaal 30 sporters exclusief trainers/coaches/corona coördinator 

aanwezig zijn indien één of meerdere sporters 18 jaar of ouder zijn; 
● Bij sporters vanaf 18 jaar of ouder mag er per veld in groepjes van maximaal 4 personen worden 

getraind. Dit is exclusief de trainer/coach; 
● Bij sporters onder de 18 jaar geldt de regel van maximaal 30 personen per sporthal en/of 4 

personen per veld niet. Zij mogen “normaal” trainen; 
● Kleedkamers moeten gesloten worden; 
● In publiek toegankelijke ruimten dient vanaf 13 jaar een mondkap gedragen te worden, behalve 

tijdens het sporten of als trainer/coach. 

Voor alle leden van Zovoc ongeacht leeftijd 
● CMV, jeugd, senioren en recreanten mogen geen officiële competitie wedstrijden meer spelen 

tegen andere verenigingen; 
● Iedereen van 13 jaar en ouder moet in al onze sporthallen een (niet medisch) mondkap dragen 

behalve wanneer er getraind/gespeeld/gecoacht wordt;. 
● Naast de kantine worden ook de kleedkamers gesloten. 
● Er bestaat een kans dat jouw trainingstijd verandert om aan de Corona regels te voldoen. Dit 

weekend communiceren we het nieuwe tijdelijke trainingsschema. 

Je bent Zovoc lid en 18 jaar of ouder: 
● Leden van 18 jaar en ouder mogen met maximaal 4 personen per veld trainen exclusief de 

trainer. Per trainingsgroep wordt door de Senioren Commissie geïnventariseerd of en hoe de 
teamleden gebruik willen maken van deze mogelijkheid. 

Je bent Zovoc lid en jonger dan 18 jaar: 
● Leden tot en met 17 jaar mogen blijven trainen en mogen onderling wedstrijden spelen (Volleybal 

speeltuin, CMV, ABC jeugd); 

Je bent ouder/verzorger van een Zovoc lid: 
● Publiek is nog steeds niet toegestaan. We verzoeken je dan ook vriendelijk onze 

sportaccommodaties niet te betreden. 
● Vertoont je kind of meerdere personen in jullie huishouden (milde) verschijnselen die kunnen 

duiden op een Corona besmetting? Laat je kind dan thuis en laat hem/haar z.s.m. testen. 

Je bent trainer/coach van een Zovoc team: 
● Trainen/coachen is nog steeds mogelijk. Wel te allen tijde op 1,5 meter afstand van zowel jeugd 

als senioren. 
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