
 

 

Verzonden op: maandag 6 april 2020 15:56 
Aan: 
Onderwerp: Communicatie aan buitensportverenigingen 
 

Geachte bestuurders, 
  
Deze bizarre tijd vraagt veel creativiteit van ons allen. Via diverse kanalen zien we dat de sport heel 
actief en vooral ook collectief bezig is om zo goed mogelijk door deze coronacrisis heen te komen. 
Wanneer je nu een ronde door Haarlem maakt zie je lege sportvelden met bordjes dat de velden niet 
betreden mogen worden. Ik kan me voorstellen dat dit iedere sporter, bestuurder en liefhebber heel 
veel pijn doet. 
  
Nu de KNVB heeft besloten de competitie te beëindigen heeft SRO er voor gekozen om direct te 
starten met het groot onderhoud van de natuurgrasvelden. Dat wil zeggen dat de werkzaamheden 
waar wij normaal gesproken juni, juli en augustus voor gebruiken nu twee maanden eerder starten. 
Daarmee zouden de velden ook weer eerder vrijgegeven kunnen worden mits de ontwikkelingen 
rondom Covid 19 dat toelaten. 
  
Vanaf nu zullen de velden dus voor drie maanden in onderhoud worden genomen. Deze drie 
maanden overstijgt de tot nu toe vastgestelde periode van maatregelen door de overheid. Wij zien 
echter geen andere mogelijkheid dan dit aangezien we niet kunnen voorspellen wanneer de bonden 
weer activiteiten willen organiseren en of toelaten op de velden. Op deze manier proberen wij de 
velden weer op het niveau te krijgen dat u van ons gewend bent op het moment dát er weer 
gespeeld kan worden.   
  
Voor wat betreft renovaties en vervanging van kunstgrasvelden hebben we te maken met 
aanbestedingen. Ook hier zullen we er alles aan doen om zo snel mogelijk te starten maar hier 
hebben we te maken met vastgestelde procedures en mogelijkheden van marktpartijen. 
  
Wij hopen op uw begrip en gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u 
nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u uiteraard altijd bij ons terecht. 
  
 

Met vriendelijke groet, 

 
Michael Welten 
Accountmanager 

MWelten@SRO.NL 
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