Covid-19 Maatregelen Voetbalvereniging Nederhorst (VVN)
Algemene Veiligheids- en hygiëneregels
Deze maatregelen gaan uit van de per 16 maart 2021 geldende regels en zal indien die in de komende tijd
veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.
•
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.
Heb je klachten, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts?
Blijf thuis en laat je testen
In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00
uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft, zolang de avondklok geldt.
We vragen iedereen om de richtlijnen te respecteren, de aanwijzingen van onze coördinatoren en vrijwilligers
op te volgen en elkaar aan te spreken op onwenselijk gedrag.
Alleen met elkaar maken we de sport mogelijk.
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Sporten tot en met 26 jaar
Sporters tot 27 jaar mogen in teamverband op de sportaccommodatie sporten en hoeven tijdens het
sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden
Zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot
elkaar houden, de 1,5 meter afstand geldt ook tijdens de rustmomenten, wissels (dug-out) e.d.
Kinderen en jongeren tot en met 26 jaar kunnen onderlinge wedstrijdjes spelen met het team van de eigen
vereniging
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand 1,5 meter afstand te houden
Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar
Volwassenen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen

Sporten vanaf 27 jaar of ouder
Sporters vanaf 27 jaar mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen sporten.
Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden.
Er kunnen meerdere groepjes van maximaal 4 personen tegelijkertijd op een veld sporten, mits zij zich
duidelijk als aparte groepjes bewegen.
Algemeen
Er is geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie
De kantine en kleedkamers zijn gesloten
Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen
Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportaccommodatie
Kinderen kunnen op het parkeerterrein afgezet/opgehaald worden, waarbij de trottoirbanden van het
parkeerterrein de duidelijke grens zijn naar de sportaccommodatie
Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jou gepland staat
Na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten
Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken tijdens trainingen/onderlinge wedstrijden
Blijf zoveel mogelijk bij je team/trainingsgroep indien er meerdere teams/trainingsgroepen op de
sportaccommodatie actief zijn
Er kunnen meerdere groepjes tegelijkertijd op een veld sporten, mits zij zich duidelijk als aparte groepjes
bewegen
Voor alle activiteiten geldt dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan
noodzakelijk voor de sportactiviteit
Er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit
Indien je uit een gebied met een oranje of rood reisadvies komt, dien je 10 dagen afstand te houden van
verenigingsactiviteiten
Indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten
worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per
situatie en regio verschillen
Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden.
Was je handen regelmatig, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Vermijd drukte.
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Additionele maatregelen voor trainers/leiders
Draag je VV Nederhorst trainingspak, zodat je duidelijk herkenbaar bent
Bereid de activiteit goed voor
Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes sporten
Zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke sportactiviteit
Reinigingsmaterialen zijn beschikbaar in de materialen ruimte
Weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit

•

Materialen ruimte
De materialen ruimte is enkel toegankelijk voor trainers/coördinatoren, max. 2 personen tegelijkertijd

•

Toiletruimte buiten
De buiten toiletruimte is beschikbaar, maar gebruik dient tot een minimum beperkt te worden
De toiletruimte buiten is standaard op slot, maar kan door de trainer/coördinator geopend worden indien nodig

•
•

Parkeerterrein
De grens van het parkeerterrein is duidelijk herkenbaar aan de trottoirbanden van het parkeerterrein
Voor het plaatsen van fietsen is een duidelijke locatie ingericht. Hier dienen de fietsen geplaatst te worden
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• Rollen binnen de Covid-19 maatregelen van VVN
• Covid-19-coördinator: Voorzitter van VVN of zijn vervanger
• Covid-19-toezichthouder: Door de Covid-19-coördinator aangestelde verantwoordelijke binnen de Covid19 maatregelen van VVN (o.a. barcoördinatoren, trainers, leiders en bestuursleden)
• Pupil: Sporter in de leeftijdscategorie t/m 12 jaar, Lid van VVN uit de O7 t/m O12 of een leeftijdsgenoot
• Junior: Sporter in de leeftijdscategorie van 13 t/m 18 jaar, Lid van VVN uit de O13 t/m O19 of een
• leeftijdsgenoot
• Senior: Sporter in de leeftijdscategorie vanaf 19 jaar
• Trainer
• Ouder/Verzorger/Begeleider: Ouder/verzorger/begeleider van een Junior en/of pupil
• Toeschouwer
• Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Covid-19-coördinator:
• Draagt een duidelijk herkenbaar Covid-19-hesje of VVN kleding
• Kan perso(o)n(en) de toegang ontzeggen tot de sportlocatie bij het niet naleven van het beleid en/of de
richtlijnen rond de beheersing van het Covid-19 virus
• Ziet toe op de naleving van de maatregelen en/of richtlijnen rond de beheersing van het Covid-19 virus
•
•
•
•
•
•

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Covid-19-toezichthouder:
Draagt een duidelijk herkenbaar Covid-19-hesje of VVN kleding
Kan perso(o)n(en) de toegang ontzeggen tot de sportlocatie bij het niet naleven van het beleid en/of de
richtlijnen rond de beheersing van het Covid-19virus en zal hierover de Covid-19-coördinator informeren
Ziet toe op de naleving van de maatregelen en/of richtlijnen rond de beheersing van het Covid-19 virus
Is het eerste aanspreekpunt op de sportlocatie.
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