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Ook bij de start van het seizoen 2021-2022 hebben we nog met de beperkingen door het coronavirus te maken. We volgen de 
overheidsrichtlijnen en het protocol van NOC*NSF en KNVB. De bekende basis maatregelen blijven voor iedereen van kracht en 
bij klachten blijf je thuis en laat je testen. Vanwege een aantal beperkingen in capaciteit van het Wesselopark zijn keuzes 
gemaakt en besluiten genomen die afwijken en aanvullend zijn op de algemene overheidsrichtlijnen en protocol NOC*NSF en 
KNVB 

We gaan bij alles uit van eigen verantwoordelijkheid, gezond verstand en respect voor een ieder 

Wedstrijddagen  

• Kom niet te vroeg voor aanvang van de wedstrijd naar het Wesselopark. 45 minuten a 1 uur voor de eerste wedstrijden 
wordt het sportpark geopend 

• 1 leider per team meldt zich aan op het wedstrijdsecretariaat 

• Neem een eigen gevulde bidon mee 

• In de rust is er voor ieder team limonade of thee afhankelijk van de leeftijdscategorie bij het kleedkamergebouw te 
verkrijgen 

• Publiek is welkom maar houd daarbij 1,5 meter afstand en vermijd drukte  

• Kom zo veel mogelijk op de fiets, kom alleen met de auto als dat echt niet anders kan, parkeer dan efficiënt op de 
beperkte ruimte. Het parkeerterrein van het Wesselopark kan op wedstrijddagen niet als carpoolplaats voor uit-
spelende V.V. Kloetinge teams worden gebruikt, daar is geen ruimte voor.  

• Indien met een bus naar het Wesselopark wordt afgereisd dan dient deze de donderdag voorafgaand aan de 
wedstrijddag aan te melden via wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl 

We hanteren het onderstaande principe op wedstrijddagen bij het toewijzen van de beperkte hoeveelheid kleedkamers i.c.m. 
mogelijkheden corona-richtlijnen: 

• Om de duur en gebruik van de kleedkamers te beperken verzoeken we teams/spelers omgekleed in wedstrijdtenue 
naar de wedstrijd te komen.  

• Voor bezoekende teams wordt zoveel als mogelijk 1 kleedkamer per team ter beschikking gesteld. Indien dit niet lukt 
wordt een kleedkamer gedeeld en/of zullen er geen kleedkamers zijn voor de jongste jeugd categorieën 

• Indien er nog ruimte is nadat de bezoekende teams zijn ingedeeld voor de eigen VV Kloetinge teams wordt eerst voor 
de VVK teams vanaf O19, O23 senioren (mannen en vrouwen) 1 kleedkamer per team ter beschikking gesteld.  

• Stop alle spullen in een tas en zet alle tassen van je team aan 1 zijde van de kleedkamer 

• Draag zorg voor voldoende ventilatie in de kleedkamers 

• Vermijd drukte en houd afstand 

• Gebruik kleedkamers niet langer dan noodzakelijk en zorg dat het opgeruimd is na afloop 

• Laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter er zijn kluisjes op het wedstrijdsecretariaat beschikbaar. V.V. 
Kloetinge is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal 

• Voor scheidsrechters zijn kleedkamers beschikbaar, scheidsrechters melden zich op het wedstrijdsecretariaat 

Trainingen 

• WC is open 

• Omgekleed naar de training komen 

• Eigen gevulde bidon meenemen 

• Publiek is welkom maar houdt daarbij 1,5 meter afstand en vermijd drukte 

• GEEN kleedkamers voor jeugdteams t/m O17 

• Kleedkamers voor O19 en senioren incl. douchen mogelijk, max. 1 team per kleedkamer. Houdt zoveel als mogelijk 
1,5 meter afstand beperk het aantal spelers in de kleedkamer.  

• Zorg dat de kleedkamers opgeruimd zijn na de training 

• Geen onnodig heen en weer geloop in het kleedkamergebouw 

• Zorg voor voldoende ventilatie 

• Laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter er zijn kluisjes op het wedstrijdsecretariaat beschikbaar. V.V. 
Kloetinge is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal 
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Terras en kantine 

• Het terras en de kantine zijn geopend volgens het horecaprotocol van de overheid 

• Zitten aan een tafeltje is verplicht 

• VOL = VOL, blijf niet hangen als er geen zitplaats beschikbaar is 
• Laat stoelen en tafels op hun plek staan 

• Sluitingstijd wordt bepaald a.d.h.v. het programma en wordt door de beheerder bepaald en ca. 30 minuten voor 
sluitingstijd aangekondigd.  

Algemene richtlijnen overheid, NOC*NSF en KNVB : 

https://nocnsf.nl/sportprotocol 
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport 
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