
 

 

Protocol Beuningse Boys COVID 19 maatregelen vanaf 
1 oktober 2021 
 

• ALGEMEEN: 
 
Het  bestuur van de Beuningse Boys heeft  zo veel mogelijk  de richtlijnen van het RIVM en de 
KNVB gevolgd bij het formuleren van gedragsregels naar aanleiding van de maatrgelen om de 
verspreiding van COVID-19 te beperken. Bezoekers zijn sinds juni weer toegestaan op het 
sportpark van de Beuningse Boys. 

 

Geldt voor alle leden en bezoekers van de Beuningse Boys: 

• Sinds eind september 2021 geldt de 1.5 meter regel niet meer; ook niet langs de lijn, in de 
kantine of kleedkamer 

• Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, 
koorts en keelpijn. Laat je in dat geval zsm testen. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe Coronavirus (COVID-

19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, 
moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact en aansluitend nog 2 dagen 
klachtenvrij zijn. 

• Voor ouders: Indien binnen het gezin sprake is van een Corona-besmetting informeer dan – 
via de leider of trainer van het team - de coördinator van je leeftijdscategorie hierover; 

 

KANTINE: 

• De kantine en het terras zijn open. De algemene regels voor de horeca gelden. 
• Bezoekers mogen zelf aan de bar bestellen; zorg dat u niet nodeloos lang bij de bar blijft 

hangen 
• Bezoekers moeten geplaceerd worden (een zitplaats hebben; dat mag ook aan de bar zijn).  
• Ten aanzien van bezoekers geldt dat een gezondheidscheck kan/moet worden gedaan 
• Registratie is verplicht. Wanneer je plaatsneemt in de kantine of op het terras dan is registratie 

via/met de QR-code kaart die op je tafel ligt verplicht! 
• Een Coronabewijs is verplicht als u in de kantine gaat zitten; u dient een bewijs van vaccinatie 

(of een bewijs dat u Corona heeft gehad) en een ID-bewijs te kunnen tonen; u kunt 
gecontroleerd worden 

WAT TE DOEN BIJ EEN COVID-19 BESMETTING: 

• Meld een Coronabesmetting altijd bij de trainer en (jeugd)coördinator, zij zullen passende 
maatregelen nemen. 

Info RIVM: RIVM-home-Covid-19. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID 



 

 

De vereniging en de vrijwilligers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet 
naleven van het protocol en eventuele risico’s die daaruit kunnen voortvloeien. 
 
Beuningen 1-10-2021 
Bestuur Beuningse Boys 


