
 
 Vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Benader een bestuurslid of mail naar Secretaris@svhoutwijk.nl 

 Opzeggen, overschrijven of juist aanmelden? Alleen schriftelijk per mail naar: Ledenadministratie@svhoutwijk.nl  

  

Versoepelingen in sport ondanks Omikron-variant 

Positief nieuws, want de sector sport mag grotendeels weer 
open! Eindelijk kan iedereen, jong en oud, weer trainen en 
onderlinge wedstrijden spelen op de club, op het veld én in 
de zaal, zonder beperkingen in groepsgrootte of tijd. Wel zijn 
er nog een paar andere regels waar rekening mee gehouden 
dient te worden: 

 Kantine mag niet open, wel kan weer het 
consumptie-afhaalloket worden gehanteerd 

 Kleedkamers mogen open, op vertoon van een 
coronatoegangsbewijs (CTB). Daarnaast dient in de 
kleedkamer een mondkapje te worden gedragen 

 Publiek is niet welkom 
 Voor ons een eerste stap om zo snel mogelijk de 

competities te herstarten. 

Wat doet sv Houtwijk? 

 Met directe ingang worden alle trainingen opnieuw 
opgestart 

 De jeugd speelt op zaterdag waar mogelijk 
onderlinge wedstrijden 

 Op zondag wordt een onderling 7-tallen-toernooi 
gespeelt door zondag-elftallen en trainingsvrienden 

Opstart trainingen: 

De jeugd mag nu ook weer na 20.00 uur, dus: 

 Maandag en woensdag tot 19.00 uur de JO13 en 
jonger 

 Maandag en woensdag vanaf 19.00 tot 20.15 uur de 
JO15 en ouder 

 Alleen de JO17 traint op beide dagen tot 21.15 uur  

De senioren mogen ook weer trainen, ter herinnering: 

 Selectie zaterdag 1 en 2 op dinsdag en donderdag 
veld 1 

 Zondag 2 op donderdag en in onderling overleg 
soms op dinsdag (veld 2) 

 Zondag 3 op dinsdag en donderdag (veld 2) 

Activiteiten komend weekend Jeugd 
 
Op dit moment werken trainers en jeugdcommissie aan de 
plannen voor komend weekend, waar mogelijk zullen 
onderlinge wedstrijden/trainingen georganiseerd worden. 
De (ouders van) de spelertjes zullen hierover rechtstreeks 
geïnformeerd worden.  
  

Komend weekend voor de zaterdag en zondag Senioren 

Voor de zaterdagsenioren wordt in elk geval iets 
georganiseerd voor komende zaterdag (minstens training), 
details horen ze op de training.  

Met de zondagelftallen (veteranen, 2e en 3e én de 
trainingsgroepen van de woensdagavond) wordt komende 
zondag onderling gestreden om de Coronacup. We zijn nog 
met de organisatie bezig, maar verwachten rond de 4/5 
teams in te kunnen schrijven.  De aanvang van de eerste 
wedstrijd is 12 uur, we stoppen rond 15.00 uur. 

Verder nog impact door Corona-maatregelen? 

Het zou mooi zijn als we konden melden “nee”, maar dat is 
natuurlijk niet zo. Voor veel leden en toeschouwers is het 
voetballen toch een uitje, voor sommige zelfs het enige 
wekelijkse uitje waar naar uitgekeken wordt. Die mensen 
zitten nu al weer maanden “alleen maar thuis”, ook voor 
hen geldt “dat het noodzakelijk is” dat na de volgende 
persconferentie alles weer volledig mag door gaan mét 
publiek! 

En uiteraard hebben de verschillende lockdowns ook een 
behoorlijke impact op onze financiën. We missen door 
Corona o.a. veel baromzet, denk naast de “normale” 
baromzet ook aan publiektrekkers als het grote feest (wordt 
nu mogelijk maart 2022), nieuwjaarsreceptie, oliebollen-
toernooi, vriendschappelijk voetbal, etcetera. Dit kost de 
club in het laatste kwartaal ongeveer 12.000 aan omzet en 
daar komt vanaf januari nog wat bij. De vaste lasten lopen 
wel gewoon door (huur velden, knvb, Eneco, salarissen en 
telefoon). Ter geruststelling: we kunnen dit als vereniging 
nog beheersen, maar impact heeft het wel en de 
overheidssteun zal ook weer een handje moeten helpen. 
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