
De persconferentie op 25-1-2022 maakt dat de onderstaande afspraken per 26-1-2022 

(5.00uur) van toepassing zijn bij HSC’21.  

De basisregels:                                                                                                                                                     

Was vaak en goed de handen.                                                                                                                                  

Houd 1,5 meter afstand.                                                                                                                                                      

Blijf thuis bij klachten en laat je altijd direct testen bij de GGD of doe een zelftest.                              

Zorg voor voldoende frisse lucht.                                                                                                                      

Hoest en nies in je elleboog. 

Het Corona Toegangs Bewijs (CTB):                                                                                                                    

Bij de kantine zal de CTB-controle plaatsvinden voor toegang tot kleedkamer en/of kantine.                                                                                                                       

Voor toegang tot de kleedkamers en kantine heb je een geldig CTB nodig en geldt voor 

iedereen vanaf 18 jaar.                                                                                                                                                                       

CTB: je bent gevaccineerd of je kunt een geldig herstelbewijs tonen of je bent negatief getest 

(die test is maximaal 24 uur oud).                                                                                                                       

Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen, zoals trainers, 

leiders, arbitrage, TC, onderhoudsploeg en barpersoneel.                                                                                             

Wees te allen tijde begripvol bij de controle van CTB.                                                                                    

Om te kunnen voetballen is geen CTB nodig. 

Wedstrijden:                                                                                                                                                        

Heb je geen CTB, dan kun je niet omkleden in de kleedkamer (de kleedkamer is dan helaas 

niet beschikbaar)                                                                                                                                                            

Op de bank houden we 1,5 meter afstand.                                                                                                

Gebruik zoveel mogelijk een eigen bidon.                                                                                                               

In de auto naar uitwedstrijden dragen spelers/staf/chauffeur een mondkapje (vanaf 12 jaar) 

Douchen en kleedkamers                                                                                                                     

Kleedkamers zijn toegankelijk (met een geldig CTB), douchen kan dus gewoon.                                          

In de kleedkamer geldt geen maximale groepsgrootte. 

Publiek bij wedstrijden en trainingen.                                                                                                                

Publiek en ouders zijn weer van harte welkom bij HSC’21                                                                                   

CTB is niet van toepassing voor toegang tot het buitensportcomplex.                                                           

De 1,5 meter is van toepassing langs de lijn en op de tribune, wij gaan uit van iedereen zijn 

eigen verantwoordelijkheid. 

Kantine:                                                                                                                                                                     

De kantine is door de week en in het weekend geopend (tot uiterlijk 22.00 uur).                                                  

Alleen zitplaatsen: de aangepaste indeling van de kantine respecteren.                                                        

Bij verplaatsing in de kantine draag je een mondkapje.                                                                                  

Voor de medegebruikers van de kantine geldt dat er geen sprake is van een kantinefunctie, 

zij kunnen regulier gebruik maken van de ruimtes.  

Overige informatie                                                                                                                      

Voor verdere informatie van de KNVB, zie onderstaande link:  

 

https://nocnsf.nl/sportprotocol  

Binnen de toegestane regels, probeert HSC’21 hetgeen wat mogelijk is, te regelen en te 

faciliteren. Dit kunnen wij echter niet alleen.  

 

Bij deze doen wij een beroep op alle leden, zowel senioren als jeugdspelers en 

ouders/begeleiders, om ons voort te helpen. Alleen samen kunnen we het sporten mogelijk 

maken en Corona onder controle krijgen.   

 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden en contact opnemen met: Michel Wentink (voorzitter), 

Alphons Jansen (Corona coördinator) of mailen naar: secretariaat@hsc21.nl 

 

 Met sportieve groet en graag tot ziens op Sportpark Groot Scholtenhagen,  

https://nocnsf.nl/sportprotocol%C2%A0
mailto:secretariaat@hsc21.nl

