
Nieuwsbrief 08 HSV Wasmeer 

 

 

* Bericht van het Bestuur 

 

Beste Wasmeerders, 

Sinds 1 augustus jl. is HSV Wasmeer weer open! Zowel al onze velden, als onze kantine zijn 

weer open. Natuurlijk zijn we heel blij dat we weer kunnen sporten en elkaar kunnen 

ontmoeten in ons paviljoen. Maar dit kan niet zonder aanpassingen en nieuwe richtlijnen, 

lees daarom onderstaande goed en aandachtig door!  

Veilig een consumptie 

De opening van het complex en paviljoen gaat volgens de richtlijnen van de horeca, 

NOC/NSF en voetbal- en handbalbond. Dit betekent dat alles wat u ontmoet in de 

hedendaagse maatschappij, ook bij HSV Wasmeer van toepassing is. Ik zet enige 

bijzonderheden voor u op een rijtje: 

• De toegang tot ons paviljoen is voor het gebruik van de kantine buitenom via het 

terras, alle spelers en kader gaan via de hoofdingang langs het wedstrijdsecretariaat 

rechtstreek naar de kleedkamers beneden. Uiteraard zijn alle routes uitgezet. 

Binnendoor is de toegang afgesloten. 

• Op het gehele complex geldt 1,5 meter afstand, zowel als toeschouwer, als in en 

buiten de kantine. 

• Bij de twee ingangen staan pilaren om de handen te desinfecteren. 

• In de kantine zijn alleen zitplaatsen, er mag niet gestaan worden. 

• In de kantine is een route om veilig te kunnen bestellen. 

• Er zijn boven de bar spatschermen opgehangen om veilig te kunnen werken en te 

kunnen bestellen. 

• Voor al onze vrijwilligers zijn indien gewenst persoonlijke beschermingsmiddelen 

beschikbaar. 

• Wij vragen u vooral van het terras gebruik te maken, wij plaatsen daar extra 

zitplaatsen. Op het terras is staan ook niet toegestaan. 

• HSV Wasmeer plaatst op het terras een eenvoudige overkapping en onze parasols, 

zodat we het iets gezelliger hebben en ook bij regen nog kunnen zitten. 

• Drank mag alleen genuttigd worden indien je een zitplaats hebt, dit geldt zowel 

binnen als op ons terras. 

• Op het complex mag niet meer gerookt worden, ook onder de tent op het terras niet, 

er mag alleen gerookt worden in de rookzone (links op het terras). De rookzone staat 

aangegeven. 



• Het is NIET toegestaan tafels, stoelen en barkrukken te verplaatsen. 

• Wij verzoeken u om van alle materialen, zoals de afscheiding, spatschermen en 

pilaren af te blijven, ze staan er voor uw veiligheid. 

• Toeschouwers kunnen langs alle velden staan, geen probleem. Graag ook hier op 1,5 

meter van elkaar. 

• De kleedkamers mogen gebruikt worden, wel alleen voor omkleden en na de 

wedstrijd meteen douchen en de kleedkamers zo spoedig mogelijk verlaten. 

 

 



Wat voor al onze leden van belang is: Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Ga direct 

naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling 

verlies van reuk of smaak: dit geld voor iedereen. 

HSV Wasmeer heeft het recht om leden, sporters en toeschouwers te weigeren of weg te 

sturen die zich niet aan onze afspraken willen houden. Dit vinden wij niet leuk, maar onze 

gezondheid is voor iedereen enorm belangrijk en wij tonen onze verantwoordelijk hierdoor. 

Het niet nakomen van de richtlijnen en afspraken kan betekenen dat de gemeente 

Hilversum moet ingrijpen in haar rol als toezichthouder. 

Ik begrijp heel goed dat alle maatregelen ingrijpend zijn voor sfeer, cultuur en gezelligheid 

van onze vereniging. Laten we er met zijn allen het beste van maken en hopen dat het hele 

Covid 19 verhaal spoedig achter ons ligt. 

 

 

 

 

 



Start Avondvierdaagse vanaf 2021 weer op ons sportpark! 

 

 



Lekker weer trainen 

De trainingen zullen per leeftijdsgroep starten, de startdatum kan per leeftijdsgroep 

verschillend zijn. Houdt u de berichten, meestal via de app, hierover in de gaten. 

Wel voegen wij voor u het concept trainingsschema toe aan de nieuwsbrief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteer vast in de agenda: DORPSKRAKER op zaterdag 29 augustus 

 

            BEKERWEDSTRIJD 

             ZATERDAG 29 AUGUSTUS 

                SPORTPARK ANNA’S HOEVE 

            AANVANG 14:30 UUR 

MET

 

Help Wasmeer vooruit, betaal je contributie 

Natuurlijk maken wij kosten, de energierekening, salarissen en inkoop van diverse 

materialen lopen gewoon door. Het is vrij duidelijk dat onze inkomsten opgedroogd zijn. 

Daarom starten wij met de inning van de contributie per half augustus, u helpt Wasmeer 

enorm vooruit door te betalen. Wel verhoogt HSV Wasmeer haar contributie dit jaar niet en 

houden wij de te betalen bedragen op het niveau van vorig seizoen. 

Hans Haselager 

Voorzitter HSV Wasmeer 


