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Trainingen 
De trainingen zijn voor alle leden, wel of niet in het bezit van een corona toegangsbewijs (CTB) te 
bezoeken. Wel is het zo dat voor omkleden en/of douchen en/of toilet in de kleedkamers gevraagd 
kan worden naar je CTB in combinatie met een identiteitsbewijs. Als je deze niet hebt, kan je geen 
gebruik maken van de kleedkamers, douches en toiletten.  
 
Belangrijker nog dan dat: houdt onderling zo veel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel buiten als 
binnen en voor, tijdens als na de training. Kom alleen trainen als je geen klachten hebt (verkouden, 
koorts, hoesten, niezen, verminderde of geen reuk en/of smaak) en ga direct naar huis als je merkt 
dat je klachten krijgt tijdens de training. 
 
 
 
Wedstrijden: corona protocol KNVB en NOC*NSF 
Op de website van de KNVB is een corona protocol te vinden dat door de overkoepelende sportbond 
NOC*NSF is opgesteld. Je vindt dit protocol hier: https://nocnsf.nl/sportprotocol  
Een belangrijke passage voor arbitrage is de volgende, die terug te vinden is bij de veel gestelde 
vragen over dit protocol: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-
sport-veelgestelde-vragen  
 

 
De KNVB heeft daarnaast via e-mail van directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee 
aangegeven dat alle KNVB-officials GEEN CTB hoeven te tonen om hun functie te kunnen 
uitoefenen.  
 
Daarnaast is er voor KNVB-officials GEEN rol bij het controleren van het corona toegangsbewijs, dit 
is een rol van de verenigingen.  
 
  

https://nocnsf.nl/sportprotocol
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Gezondheid Aad de Koster 
Ons lid Aad is deze week opgenomen in het ADRZ ziekenhuis in Goes. Aad is besmet met corona en 
krijgt zuurstof toegediend. Hij ligt op de intensive care. Namens de vereniging hebben we een kaart 
gestuurd naar het ziekenhuis. Uiteraard is een blijk van medeleven altijd welkom. Het thuisadres van 
Aad is Marktstraat 21, 4381 EV Vlissingen. 
 
Clubblad oktober/ november 
Het nieuwste clubblad komt er zeer binnenkort aan!  
Vandaag gedrukt bij onze sponsor Drukkerij Van Keulen in Serooskerke, binnenkort in uw brievenbus 
dan wel digitale brievenbus en op onze website! 
 
Sponsorkliks 
Wie kent het inmiddels niet? SPONSORKLIKS!! 
Een uitgebreide selectie van webwinkels (inclusief grote en bekende winkels als bijvoorbeeld 
Bol.com, AliExpress, Coolblue en Thuisbezorgd) staat een deel van hun omzet af aan onze vereniging 
als jij bij hen een bestelling doet. En het mooie is: jij betaalt er niets extra’s voor!! 
Bekijk alle winkels die meedoen via dit overzicht: 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11969&cn=nl&ln=nl 
 
Denk bij het boeken van je (wintersport)vakantie en het online inkopen van Sinterklaas en Kerst 
cadeaus dus zeker ook aan onze vereniging en gebruik bovenstaande link.  
We gebruiken het nu een maand en hebben al meer dan 35 euro opgehaald op deze manier. Dat zijn 
toch weer een paar porties bitterballen of een drankje op kosten van de penningmeester bij een van 
de clubevenementen! 
 
Clubavond 29 november: Algemene Ledenvergadering 2020 
Op maandagavond 29 november hopen we onze Algemene Ledenvergadering te houden over het 
kalenderjaar 2020. Aanvang om 19:30 uur in het clubhuis van SV Walcheren.  
De digitale uitnodiging voor de ALV is eerder al toegestuurd. Wil je een papieren exemplaar, laat het 
dan uiterlijk 15 november weten aan onze secretaris Niels (nielsnoordhoek@outlook.com) en dan 
zorgen we er voor dat er een papieren versie voor je klaarligt.  
 
Na het ALV gedeelte geven we het woord aan gastspreker en onze hoofdsponsor Michel Leonhart. 
Hij is trainer van VV De Meeuwen 1, maar ook eigenaar van Sportcenter. Michel zal met name ingaan 
op de overeenkomsten en verschillen met de arbitrage op het gebied van leiding geven.  
 
Reanimatiecursus 13 december 
De reanimatiecursus die wij gratis aanbieden wordt gehouden op maandagavond 13 december en 
verzorgd door BHV Zeeland, Arnesteinweg 36, 4338 PD Middelburg.  
Heb je je hiervoor opgegeven, dan informeren we je tegen die tijd over de aanvangstijd en de dan 
geldende coronamaatregelen. 
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Clubavond 17 december: Kerstavond 
Op vrijdagavond 17 december willen we de traditionele Kerstavond organiseren. Meer informatie 
over kosten en wat het diner bevat wordt toegestuurd zodra dit bekend is. Maar houd de datum 
alvast gereserveerd. 
 
Nieuwjaarsreceptie maandagavond 3 januari 
De nieuwjaarsreceptie van onze vereniging willen we houden op maandagavond 3 januari. Deze 
avond staat traditioneel in het teken van bijpraten, gezelligheid en elkaar de beste wensen voor het 
nieuwe kalenderjaar wensen. 
 
De clubavonden worden gehouden in het clubgebouw van SV Walcheren en daarbij kan naar een 
corona toegangsbewijs in combinatie met een identiteitsbewijs gevraagd worden. Houd daar 
rekening meer.  
 
Nieuwjaarsloop zondag 9 januari 2022 
De traditionele Nieuwjaarsloop wordt dit keer gehouden op de tweede zondag van het nieuwe jaar, 9 
januari. De komende periode gaan we de voorbereidingen treffen en net als andere jaren zullen we 
op velen weer een beroep doen om te helpen bij de organisatie. We hopen uiteraard op jullie 
medewerking! 
 
 
 
Bij alle bovenstaande clubevenementen geldt dat we steeds afhankelijk zijn van de op dat moment 
geldende coronamaatregelen. Als deze gevolgen hebben voor clubactiviteiten, dan informeren we 
jullie daarover.  


