Covid-19 Maatregelen Voetbalvereniging Nederhorst (VVN)
Algemene Veiligheids- en hygiëneregels
Deze maatregelen gaan uit van de per 5 juni 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.
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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Er mag binnen en buiten weer gesport worden in groepen van maximaal vijftig personen (exclusief personeel)
en zonder de verplichte 1,5 meter afstand bij sporten waarbij dat voor de beoefening van de sport niet
haalbaar is.
Jeugd tot en met 17 jaar mogen onderlinge wedstrijden spelen en tegen andere clubs.
Sporters vanaf 18 jaar mogen alleen wedstrijden spelen met teams van de eigen club.
Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij de wedstrijden en trainingen.
Sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur.
De kleedkamers en douches mogen weer worden gebruikt.
De kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor spelers en leiders.
Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen.
Binnen, in de accommodatie, is elke persoon van 13 jaar en ouder verplicht een mondkapje te dragen.
In de kantine is een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht.
Max. 4 personen (excl. kinderen t/m 17 jaar) of 1 huishouden per tafel.
Gezondheidscheck is verplicht.
Bezoekers worden gevraagd zich te registreren.
Zowel in de sportkantine als op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan.
Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen
personen vanaf 13 jaar een mondkapje.
Voor alle sportactiviteiten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan
noodzakelijk.
Rij-ouders naar een uitwedstrijd worden aangemerkt als teambegeleiding en hebben daarom toestemming
om op de sportaccommodatie te zijn. Het is de bedoeling het aantal rij-ouders zoveel mogelijk te beperken.
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.
Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken tijdens trainingen/onderlinge wedstrijden.
Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende
hooikoortsklachten, kom niet naar een sporttraining/-wedstrijd.
Men moet ook thuisblijven als iemand in het huishouden koorts heeft of benauwd is.
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.
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.

1
20210603V11-1-1

•
•
•
•
•

Additionele maatregelen voor trainers/leiders
Draag je VV Nederhorst trainingspak, zodat je duidelijk herkenbaar bent.
Bereid de activiteit goed voor.
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.

• 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
• Junior: Sporter in de leeftijdscategorie van 13 t/m 17 jaar
• Senior: Sporter in de leeftijdscategorie vanaf 18 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
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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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