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Maatregelen rondom coronavirus.
Aan alle leden, ouders van de sportvereniging,
Wij volgen als sportvereniging het advies op om tot nader berichtgeving, maar in ieder geval tot 6
april alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen en overige evenementen af te gelasten. Dit geldt
dus voor alle takken van de sportvereniging. Wij beseffen dat dit grote impact heeft, maar steunen
dit besluit.
Schoonmaak kleedkamers en kantine
De Belte is minimaal gesloten tot en met 6 april dit heeft als gevolg dat er ook niet schoon
gemaakt hoeft te worden. De schoonmaak werkzaamheden worden weer hervat als De Belte weer
een week in gebruik is.
Wij zullen de berichtgeving op de voet volgen over wat er na 6 april wordt besloten.
Indien De Belte wel weer op 6 april open gaat worden de schoonmaakwerkzaamheden hervat op
maandag 20 april. (13 april is tweede paasdag)
Zoals jullie weten is de Belte gesloten i.v.m het Corona-virus.
Om te voorkomen dat er groepsvorming ontstaat is het daarom niet toegestaan voor kinderen om
te voetballen of spelen op de voetbalvelden en overige terreinen rondom de Belte.
Hiermee respecteren we samen de getroffen maatregelen tegen verspreiding.
Meer informatie en vervolg
Wij houden u waar nodig uiteraard op de hoogte van mogelijke aanvullende besluiten die de
komende periode genomen worden vanuit de provincie, regio of gemeente en die van invloed zijn
op onze vereniging en de sportbeoefening door onze leden.
Tot die tijd kunt u meer informatie vinden op de website van het RIVM, GGD IJsselland en
de gemeente Raalte over de algemene besluitvorming.
Zodra we weer weten wanneer we de sportactiviteiten kunnen opstarten, laten we dit uiteraard
z.s.m. weten. Ook hierin voeren wij als SV Nieuw Heeten een gezamenlijk beleid. Dit houdt in dat
we of allemaal weer gaan sporten, of niet. Voor de helderheid voeren wij hierin ook een éénduidig
beleid.
Wij hopen op jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Bestuur sportvereniging
Inzameldata oud papier en ijzer
Zaterdag 2 mei oud papier en ijzer
Zaterdag 4 juli oud papier
Zaterdag 5 september oud papier en ijzer
Zaterdag 7 november oud papier
Zaterdag 9 januari 2021 oud papier en ijzer

HANDBAL
"NOTEER ALVAST IN JE AGENDA: SPORTKAMP 2020 VAN 15 TOT EN MET 17 MEI!"
Vanuit de handbal is er momenteel geen speelschema. Dit i.v.m corona.
Wanneer er vanuit het NHV meer duidelijkheid is word dit z.s.m naar de teams gecommuniceerd.
Woensdag 22 april ouderavond
De ouderavond op woensdag 22 april in De Belte begint om 19.30 uur en aansluitend is de team bekendmaking.

VOETBAL
"NOTEER ALVAST IN JE AGENDA: SPORTKAMP 2020 VAN 15 TOT EN MET 17 MEI!"
Weekend van 28 en 29 maart 2020
alles afgelast
Weekend van 4 en 5 april 2020
alles afgelast
Zaterdag 11 april 2020
Scheidsrechter
onder voorbehoud
4-tal
toernooi in Nieuw Heeten
vrij
Nieuw Heeten JO19-1 - JO17-1 - JO15-1 - JO13-1 - JO11-1 - JO9-1

Aanvang Vertrek

Zondag 12 april (pasen)
geen wedstrijden bekend

Scheidsrechter

Aanvang

Scheidsrechter
Jos Arents

Aanvang
9:00

Scheidsrechter

Aanvang
10:00
9:30
10:00
9:30

Scheidsrechter

Aanvang
14:00
10:30

Maandag 13 april (pasen)
36301
Nieuw Heeten 45+1

- Holten 45+1

Zondag 19 april
39942
Holten 4
39901
Voorwaarts T 9
40070
Heeten 6
39988
Holten 45+3

-

Zondag 26 april
33466
Hoonhorst 1
37664
Nieuw Heeten 4

- Nieuw Heeten 1
- Broekland 5

Nieuw Heeten 2
Nieuw Heeten 3
Nieuw Heeten 4
Nieuw Heeten 45+1

Jos Arents

9:45

