Notulen vergadering

Datum: 3 september 2020

Aanwezig: Tim Mudde (E.F.R.C. Eilanders), Anton van Kampen (AV Flakkee), Hennie Polder (MSV Flakkee), Diederik Duijser (HCGO), Chantal
van der Klooster (gemeente Goeree-Overflakkee)
Agendapunt / omschrijving

1.

Ingangen

Conclusie / actie

I.v.m. verspreiding van de groepen is besproken om de ingang van sporters te verdelen.

Actie door

Allen

De reguliere ingang bij de kantine wordt gebruikt door MSV & AV Flakkee. De atletiek verzamelt bij
het speeltuintje (niet bij de tafel).
HCGO en E.F.R.C. Eilanders gaan het hek aan de rechterkant (richting evenemententerrein)
gebruiken als ingang. Op deze plek wordt ook een fietsenstalling gecreëerd. Hennie sluit dit kort met
Adrie Melaard.
2.

Trainingsavonden

De atletiek wil ook met volwassenen weer graag op de baan trainen. Door middel van diverse
ingangen en een andere verzamelplek is dit mogelijk. Anton geeft dit door aan de trainers en leden.

Anton

3.

Wedstrijden

De atletiek organiseert dit jaar geen wedstrijden. Bij de rugby starten wedstrijden vanaf oktober, maar Diederik en
dit zijn er niet veel op de eigen locatie. Data geeft Tim altijd door. De hockey en voetbal leggen de
Hennie
wedstrijdkalenders naast elkaar.

4.

Toeschouwers

Toeschouwers voor de diverse sporten komen ook door de hierboven aangegeven ingangen. Er
worden geen 250 toeschouwers verwacht, dus registratie hiervoor is niet nodig. Zorg ervoor dat
toeschouwers niet achter de dug-outs staat ter bescherming van je spelers en begeleiders.

5.

Kantine

Op woensdagavond houdt de atletiek de kantine gesloten, andere dagen gaat de kantine open. Er
Diederik en
kon gekozen worden tussen continue doorstroming of registratie met zitplaatsen. De voorkeur gaat uit Hennie
naar registratie. Diederik regelt hiervoor registratie via een QR code. De poster met uitleg komt op te
hangen bij de kantine. Hennie zorgt voor een invullijst op papier, zodat mensen de keuze hebben. De
zitplaatsen zullen ook extra schoongemaakt moeten worden, Hennie overlegt dit met Wanda.

Allen

6.

Gezamenlijk protocol

Hennie heeft het protocol van de voetbal aangepast en dit lijkt nu veel op het protocol van de hockey. Allen
Er is afgesproken om het protocol met alle clubs te delen. Alle clubs checken het protocol. Alle logo’s
van de clubs komen onder het protocol en het protocol wordt opgehangen op de locatie en gedeeld
met de eigen leden.

7.

Schoonmaak
kleedkamers

Anton wil weten of de schoonmaak van de kleedkamers weer volledig is opgestart. Deze schoonmaak Hennie
wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de voetbal. Hennie gaat er vanuit dat dit weer gebeurd, maar
vraagt het voor de zekerheid na.

8.

Parkeerplaatsen

In het begin mochten parkeerplaatsen vlak naast het complex niet gebruikt worden. We zien geen
reden om deze parkeerplaatsen gesloten te houden, dus deze kunnen weer gebruikt worden.

Allen

9.

Besmetting

De clubs willen graag pro actief handelen en aangeven wat de gang van zaken is bij een eventuele
besmetting. Het enige antwoord wat hierop te vinden is dat bij een besmetting snel geschakeld moet
worden met de GGD en zij melden de vervolgstappen.

N.v.t.

10 Samenwerking
.

De clubs ervaarden de bijeenkomst als prettig en hebben aangegeven elkaar op de hoogte te houden Allen
van ontwikkelingen. Zie hieronder de mailadressen:
Tim Mudde sassem1965@live.nl
Anton van Kampen antonvankampen@upcmail.nl
Hennie Polder hennie.polder@gmail.com
Diederik Duijser dduijser@gmail.com

