
 

 

Coronamaatregelen kantine / kleedkamers  

 
Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen per 13 november jl. hebben we al besloten dat de 
kleedkamers en kantine voorlopig van maandag tm vrijdag dicht blijven.  
 
Zoals bekend mag er bij wedstrijden geen publiek langs de lijn. Hierbij geldt een uitzondering voor alle 
personen die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, 

leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders. Op basis van de 
geldende maatregelen, is nu het volgende besloten: 
 

• Op zaterdag is de kantine (voorlopig) geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur en moet onderling 
1,5 m. afstand in acht genomen worden.  
Gedurende een groot gedeelte van de dag zal ook de blauwe container, naast de tribune, 
open zijn voor verkopen. 

 

• Vanaf 18 jaar is, voor toegang tot kleedkamers en kantine, een CoronaToegangsBewijs 
verplicht. Voorlopig wordt hier elke zaterdag op gecontroleerd door ingehuurde beveiliging. 
Na de eerste controle wordt een stempel/polsbandje gegeven. Hierdoor kan het bij één 
controle blijven. Geen CoronaToegangsBewijs? Wel voetballen, maar thuis omkleden! 
 

• In principe hoeven vrijwilligers (indien in functie) niet te worden gecontroleerd. Wij zien wel 
graag dat ze hieraan toch hun medewerking verlenen 
 

• Niet alle ingangen van de kantine zullen geopend zijn. Volg de op het complex aangegeven 
route. De ingang naar de kleedkamers (en ook kantine) zal in ieder geval zijn geopend en hier 
vindt sowieso controle plaats (voor personen vanaf 18 jaar). 
 

• Voor binnensporten is vanaf 18 jaar een CoronaToegangsbewijs verplicht. Binnen onze 
vereniging geldt dit voor de zaaltak, voor zowel wedstrijden als trainingen. Hierop zal worden 
gecontroleerd. 

 
Ook belangrijk is nog steeds om de basisregels in acht te nemen: 

✓ Blijf thuis bij klachten 
✓ Dringend advies: onderling 1,5 meter afstand te houden 
✓ Was vaak je handen 

 
Wij vinden het uitermate onplezierig bovenstaande maatregelen te moeten nemen. Maar gezien de 
huidige besmettingsgraad en geldende regels willen wij, waar mogelijk, voldoen aan de huidige 
regelgeving.  
 
We vragen vooral ook niet de discussie aan te gaan met de beveiliger(s) en vrijwilligers! 
We rekenen op ieders begrip! 
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