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 Trainingsschema Senioren SV Gouda mei/juni 2020 gedurende de Covid-19 Maatregelen.  

Alle trainingen vinden plaats op veld 3 ( kunstgras), de kleedkamers en kantine blijven gesloten tot 01 september, de 

elftallen worden verzocht om in sportkleding 5-10 minuten voor aanvang training aan te komen en na de training direct te 

vertrekken en thuis te douchen.  

De trainingen vinden plaats met in achtneming van de RIVM maatregelen ( zie bijlages) waarbij de 1,5 meter onderlinge 
afstand een van de belangrijkste maatregel is, vandaar maximaal 2 teams per trainingsavond.  
Tijdens de trainingsuren zal er regelmatig controle zijn door de Gemeente/Sportpunt Gouda en Handhaving, let er dus op dat 
er voldoende onderlinge afstand blijft.  
Verlichting kan worden aan/uit gezet in de hal van de kleedkamers, toegang alleen via de deur bij de hoofdingang (tegenover 
scheidsrechters kleedkamer ).  
Toilet alleen in de scheidsrechter kleedkamer, deze wordt elke dag gereinigd, na gebruik Handen wassen.  
Na de training dient het laatste team zorg te dragen voor het uitzetten van de verlichting, afsluiten deur naar de kleedkamers, 
en als laatste de beide hekken van de hoofdingang.  
In verband met onderhoud aan het complex zullen de trainingen vooralsnog in week 26/27 worden beëindigd voor zowel de 
jeugd als de senioren.  
Nadere info hierover volgt z.s.m.  
Ieder lid van SV Gouda is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de maatregelen van het RIVM.  
Bestuur SV Gouda  
Schema:  
Maandag : Vanaf 20.40 -22.15 SV Gouda 3 kunstgras achter  
SV Gouda 6 kunstgras voor  
Dinsdag : Vanaf 20.40-22.15 SV Gouda 5  
Woensdag : Vanaf 20.40-22.15 SV Gouda VE1 kunstgras voor  
SV Gouda Dames VE kunstgras achter  
Donderdag : Vanaf 20.40-2215 SV Gouda 1 + 2  
Vrijdag : …………………………  
Zaterdag : Vanaf 12.00-13.15 SV Gouda 7 Kunstgras achter.  

Vanaf 14.00-15.15 SV Gouda 4 
Vanaf 15.30-17.00 Selectie Gouda 1+2 

 


