
SV Angeren en Corona 
 
Met de start van het nieuwe seizoen voor de deur hebben we ook bij SV Angeren een coronaprotcol 
opgesteld. In z’n algemeenheid kunnen we stellen dat we de richtlijnen van het RIVM op ons 
sportpark naleven. Specifiek zetten we in deze mail de afspraken voor het clubgebouw en de kantine 
uitéén. Voor andere ruimtes (bestuurskamer, Uutkiek, scheidsrechterskamer gelden de normale 
RIVM richtlijnen) 
 
Richtlijnen RIVM 
In alle gevallen geldt op ons sportpark: 

- Iedereen van 18 jaar en ouder houdt, buiten de sportactiviteiten minimaal 1,5 meter afstand 
van elkaar. Dit geldt ook tussen jongeren onder de 18 en personen van 18 jaar en ouder. 

- Wanneer je coronaverschijnselen hebt blijf je thuis. Dat geldt ook als een gezinslid of andere 
huisbewoner deze klachten heeft. Pas als jij of je gezinslid/ mede huisbewoner 24 uur 
klachtenvrij bent/is mag je weer op ons sportpark komen. Het is goed om je in een dergelijk 
geval te laten testen. 

- Neem de hygiëne in acht en was regelmatig je handen, schudt geen handen en hoest en nies 
in je elleboog. 

 
Afspraken ten aanzien van gebruik clubgebouw 
Rondom trainingen en wedstrijden gelden de volgende afspraken: 

- Iedereen van 18 jaar en ouder kan voor, tijdens en na trainingen geen gebruik maken van het 
clubgebouw, behoudens het toilet in de kleedkamer van het team tijdens de training. 
Senioren en JO19-teams zijn dus verplicht om thuis om te kleden en thuis te douchen. Teams 
t/m JO17 kunnen wel in de kleedkamers terecht tijdens trainingsavonden, maar nemen 
wanneer er wedstrijden staan gepland hun tassen mee naar het veld/ de tribune. 

- Rondom wedstrijden gaan we tijdsblokken maken waarin teams zich vooraf kunnen 
omkleden en achteraf kunnen douchen. Teams zijn na gebruik van de kleedruimtes verplicht 
om alle tassen en kleren mee te nemen naar het veld/ dug-out/ tribune.  

- Tijdens de rust kunnen teams geen gebruik maken van het kleedgebouw. De teams blijven op 
het veld/ de tribune. Iedereen neemt ook zijn eigen bidon/drinken mee naar het veld tijdens 
wedstrijden. SV Angeren verzorgt dit niet meer in de rust. 

- Wedstrijdbesprekingen voor JO19 en seniorenteams kunnen niet in de kleedkamer of in een 
andere ruimte plaatsvinden waar de 1,5 meter afstand tussen personen niet gewaarborgd 
kan worden. 

- Teams met spelers t/m JO17 krijgen 1 kleedkamer toegewezen met een tijdsblok om vooraf 
om te kleden en achteraf om te kleden/ te douchen. Graag aandacht voor de 1,5 meter 
afstand tussen spelers en begeleiding en begeleiding onderling.  

- JO19-teams en senioren krijgen in de genoemde tijdsblokken per team 3 kleedkamers 
toegewezen, met een maximum van 7 personen per kleedkamer. 

- We zullen deze tijdsblokken vermelden op de deuren van het clubgebouw en op onze site. 
Bovenstaande afspraken gaan per direct in. Vooralsnog hanteren we deze werkwijze gedurende 
de oefen-/ bekerperiode. 1 week voor aanvang competitie zullen we evalueren en kijken of we 
de afspraken continueren of aan moeten/ kunnen passen. 
 

Afspraken te aanzien van gebruik kantine 
In de kantine gelden de volgende afspraken: 



- De richtlijnen van het RIVM gelden als regels wanneer je de kantine wilt bezoeken. Altijd 1,5 
meter afstand dus! 

- De kantine wordt uitgebreid met de partytent van de supportersvereniging. Hierdoor kunnen 
we in het totaal ca 55 vaste zitplaatsen creëren.  Van iedere bezoeker wordt verwacht dat hij 
de zitplaatsen niet verplaatst. Als alle zitplaatsen bezet zijn is de kantine helaas vol en kan je 
niet naar binnen. In deze tent mag overigens niet gerookt worden, wij beschouwen deze 
ruimte als zijnde een binnenruimte. 

- SV Angeren beraadt zich nog op hoe om te gaan met registratieplicht horeca, waar we graag 
aan willen meewerken, zodat in geval van een besmetting bij een kantinebezoeker goed 
meegewerkt kan worden aan bron- en contactonderzoek. Donderdag 20 augustus hebben 
we dit ingevuld. 

- Volg als bezoeker te allen tijde de aanwijzingen van de kantinevrijwilligers, het bestuur of de 
teambegeleiding op. Spreek waar mogelijk ook elkaar op een constructieve wijze aan als het 
gaat om het naleven van de afspraken. 

- De openingstijden van de kantine zijn: 
 Donderdag tot 23 uur 
 Zaterdag tot anderhalf uur na de laatste wedstrijd 
 Zondag tot anderhalf uur na de laatste wedstrijd 

Ook hier geldt dat we gaan evalueren. Dat doen we continu. Blijkt het lastig om de afspraken na te 
leven gaan we mogelijk eerder dicht of misschien zelfs helemaal niet open. Gaat het naleven van de 
regels goed, dan kunnen we de openingstijden verruimen. 
 
We hopen dat iedereen begrip heeft voor deze afspraken en zijn/ haar uiterste best doet om deze na 
te leven. Ook bij SV Angeren geldt: Samen tegen corona! 
 
Met sportieve groet, 
 
Bestuur SV Angeren 
 


