
 

 

Corona Protocol seizoen 2020-2021 

Voor leden, ouders, supporters én bezoekers 

Basisregels 

✓ Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. 
 

✓ Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot alle andere personen, dus 
ook tot trainers, andere sporters en barpersoneel. 
Uitzonderingen hierop zijn:  

• personen uit eigen huishouden of personen die een liefdesrelatie hebben, 

• kinderen tot en met 12 jaar,  

• jongeren van 13 tot 18 jaar onderling (maar wél tot andere volwassenen), 

• iedereen binnen de hekken op het kunstgras die deelneemt aan de wedstrijd. 
 

✓ Vermijd drukte. 
 
Aankomst en vertrek complex 

 
✓ Ga voordat je vertrekt van huis naar het toilet en was je handen grondig met water en zeep.  

 
✓ Iedereen (spelers, ouders, supporters, bezoekers) is verplicht zich (vooraf) te registreren door de 

QR code te scannen en zich aan te melden als speler of bezoeker. De QR code is te vinden in de 
kantine, bij de in- en uitgang van de kantine, onderaan deze brief en op de website. Uw 
persoonsgegevens worden 14 dagen bewaard met als doel het kunnen uitvoeren van het GGD 
contactonderzoek. Uw persoonsgegevens worden na deze termijn verwijderd en niet gebruikt 
voor andere doeleinden. 

 
 Gebruik horeca, terras en sanitaire voorzieningen 
 

✓ Bij binnenkomst handen ontsmetten. Er geldt eenrichtingsverkeer: de looprichting is 
aangegeven met pijlen op de grond. Volg de aangegeven looproutes en houdt de in- en uitgang 
van de kantine vrij. 

 
✓ In de kantine is een Corona-coördinator aanwezig. Dit is iemand van het barpersoneel. Volg 

altijd de aanwijzingen op van deze coördinator.  
 

✓ Het toilet is toegankelijk. Na toiletbezoek handen wassen. De toiletruimte na iedere toiletbeurt 

desinfecteren volgens de instructies aldaar. Er is 1 dames en 1 heren toilet 

beschikbaar in de kantine. Maximaal 1 persoon tegelijk in de toiletruimte toegestaan. 

 

✓ Bij het verlaten van het terras dient iedereen zijn/haar stoel te desinfecteren en terug te 

plaatsen in de kantine. 

 



 

 

✓ Douchen is beperkt mogelijk. Er zijn in totaal twee douches voor de heren en twee voor de 

dames beschikbaar.  Maak zoveel mogelijk 'per team, per vereniging' gebruik van de 

kleedkamers. In één kleedkamer mogen maximaal 6 personen tegelijk binnen zijn. 

 Langs het veld 

✓ Toeschouwers zijn toegestaan. Geef elkaar de ruimte. We rekenen erop dat iedereen zijn eigen 

verantwoordelijkheid neemt, de maatregelen in acht neemt en elkaar erop aanspreekt indien 

nodig. 

 Wedstrijden (uit en thuis) 

✓ Mensen die actief deelnemen aan een training of spelvorm binnen de hekken van het speelveld 

hoeven geen afstand van elkaar te bewaren.  

 

✓ Na de wedstrijd worden de materialen door de trainers en spelers goed schoongemaakt met 

desinfectans. 

  

✓ We doen een dringend advies aan iedereen van 13 jaar en ouder om een mondkapje te dragen 

als je in een auto (mee) rijdt met mensen die niet tot je huishouden behoren. Ook adviseren wij 

met maximaal 4 personen per auto te rijden. 

    

✓ Bij start en einde wedstrijd géén handen schudden. 'Elleboog-tik' is een goed alternatief.  

 

Laatste advies: zorg standaard voor een mondkapje in je sporttas. Mocht je deze om wat voor reden 

vergeten zijn, dan liggen er reserve mondkapjes achter de bar. 

 

 

 


