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ALGEMEEN 

In deze brochure vinden jullie de maatregelen die zijn genomen om het sporten blijvend mogelijk te maken. 

Deze regels zijn voor alle leden en vrijwilligers bindend en iedereen moet zich hier dus aan houden. Bij het niet 

volgen van deze regels moeten we mensen helaas de toegang tot de trainingen en de accommodatie 

ontzeggen. Aan ouders wordt gevraagd om deze maatregelen uit te leggen aan hun jongste jeugd en voor de 

andere leden en vrijwilligers geldt dat men op de hoogte moet zijn van deze regels. Lees deze dus zeer goed 

door. Het zal even wennen zijn, maar met z’n allen zorgen we ervoor dat we samen veilig en gezond kunnen 

sporten en van voetbal kunnen genieten. 

ALGEMENE REGELS  

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19). Omdat je tot  10 

dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na 

het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 

• Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal 7 dagen thuis 

na de uitslag van de test; 

• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

coronavirus is vastgesteld; 

• Leden boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken 

of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen  begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts; 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van 

reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); 

• Bij de trainingen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd (jeugd en senioren, gelden de regels die voor de 

categorie 18 jaar en ouder gelden; 

• In de materiaalruimte mag slechts een (1) persoon tegelijk komen en alleen trainers; 

• Na gebruik van de ballenpomp deze schoonmaken;  

• Tussen de trainingstijden is rekening gehouden met spelers die vertrekken en spelers die gaan, zorg dat je 

na de training direct vertrekt en kom 10 minuten voor aanvang van de training op het sportcomplex; 

• Vermijd drukte; 

• Schud geen handen; 

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van ons sportcomplex; 

• Spelers en staf: voorafgaand aan de wedstrijd, training en tijdens rust momenten dienen spelers boven de 

18 jaar WEL 1,5 meter van elkaar te houden, bijvoorbeeld in kleedkamers en kantine; 

• Trainers en leiders houden toezicht op de afspraken bij en rondom trainingen en wedstrijden; 

• Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld en spreekkoren is niet toegestaan; 

• Bij de entree van het kleedgebouw en de kantine, staat een dispenser met desinfectiemiddel, gebruik deze 

bij het betreden van het gebouw; 

• Volg de aanwijzingen van de herkenbare Corona Coördinatoren (CC) op het sportcomplex  
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vvLEO hanteert in grote lijnen het NOC*NSF protocol dat hieronder is beschreven voor de verschillende 

betrokken partijen.  

KANTINE 

• De kantine is geopend wanneer er bij vvLEO wedstrijden gespeeld worden; 

• In de kantine is het niet mogelijk om te zitten. Het is alleen mogelijk om eten en drinken af te halen en 

buiten te nuttigen. 

• Er is een looproute in de kantine: 

o via de hal kom je de kantine binnen; 

o via het terras gaat men weer naar buiten; 

• In een blokhut elders op het terrein is een tweede afhaalpunt. Bij dit punt is het mogelijk om drinken en 

wellicht kleine versnaperingen te kopen; 

• Betaal zoveel mogelijk met de PIN  

• Maximaal 4 heren tegelijk in de heren toiletruimte en maximaal 1 dame in de dames toiletruimte; 

 

KLEEDKAMERS  

• Voor JO/MO 19 en senioren geldt: Kleedkamers 1 t/m 10: max. 8 personen in de kleedruimte en maximaal 

2 personen tegelijkertijd onder de douche zodat 1,5 meter afstand houden mogelijk is; 

• Voor JO/MO 19 en senioren geldt: Kleedkamers 11 en 12: max. 10 personen in de kleedruimte en 

maximaal 4 personen tegelijkertijd onder de douche zodat 1,5 meter afstand houden mogelijk is; 

• Geen ouders in de kleedkamers, alleen leider/trainer, max. 2 personen; 

• Verantwoordelijkheid voor juist gebruik van de kleedkamers ligt bij de trainer en leider 

 

BRENGEN/ KOMEN EN HALEN/ GAAN  

• Ouders die hun (kleine) kinderen brengen rijden over de parkeerplaats naar de LEO ingangspoort en laten 

daar hun kind(eren) uitstappen; 

• Ouders rijden dan linksom en verlaten zo weer de parkeerplaats; 

• Bij trainingen zijn geen toeschouwers toegestaan; 

• Spelers die op de fiets of scooter komen zetten deze in of bij de fietsenrekken op de daarvoor bedoelde 

plaats achter het clubhuis en dus niet voor bij de ingang van het clubgebouw!; 

• De kinderen blijven bij de fietsenrekken wachten totdat de maatregelen (nogmaals) zijn uitgelegd en de 

trainer aangeeft dat zij het veld kunnen betreden; 

• De trainer legt vooraf aan de training (nogmaals) de regels uit; 

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en 

wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden; 

• Voorafgaand en na afloop van de training/wedstrijd dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter 

afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines; 

• Na afloop verlaten de spelers het veld en volgen de aangegeven looproute; 

• Wanneer hun ouders voorrijden stappen zij in en verlaten zij het parkeerterrein; 

• Spelers die op de fiets zijn verlaten op dezelfde manier het terrein en lopen direct naar hun fiets en 

verlaten het terrein; 
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THUISWEDSTRIJDEN  - VVLEO TEAMS 

• We verzoeken alle teams tot en met JO17/MO17 om in wedstrijdkleding naar vvLEO te komen; 

• Er is voor ieder team een kleedkamer beschikbaar om te douchen (verzoek om de kleedkamer 30 min na 

de wedstrijd schoon achter te laten) 

• Leiders melden zich bij binnenkomst in de bestuurskamer.  

• Thuisspelende teams JO7 tot/met JO17, MO13 en MO15: 

o komen maximaal 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het sportpark; 

o deze teams kunnen hun sporttas plaatsen in de hun toegewezen kleedkamer 

• Thuisspelende teams JO19, MO19 en Senioren:  

o komen maximaal 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het sportpark; 

o  krijgen een kleedkamer toegewezen.  

• Op de deur van de kleedkamer staat vermeld wat het maximum aantal spelers per kleedkamer is. 

(bestemd voor JO/MO19 teams en senioren) Indien mogelijk krijgen teams meerdere kleedkamers tot hun 

beschikking. Echter als dit niet mogelijk, dan dient om de beurt gebruik gemaakt te worden van de 

kleedkamer, rekening houdend met het aangegeven maximum toegestane spelers;Tijdens de rust blijven 

de spelers op het veld, tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten. Hierbij valt o.a. te denken aan 

(hevige) regen. 

• Tijdens de rust halen leiders (of delegeren dit aan anderen) het drinken uit de kantine en brengen dit naar 

de spelers. Na afloop graag de kannen weer naar de kantine brengen en de bekers in de prullenbakken; 

• Let bij wedstrijden ook op m.b.t. de afstand van de wisselspelers buiten het veld; 

• Iedere speler neemt een eigen bidon mee naar wedstrijden  

 

BEZOEKENDE TEAMS/TEGENSTANDERS VAN VVLEO  

• We verzoeken alle teams tot en met JO17/MO17 om in wedstrijdkleding naar vvLEO te komen; 

• Er is voor ieder bezoekend team een kleedkamer beschikbaar om te douchen; (verzoek om de kleedkamer 

30 min na de wedstrijd schoon achter te laten) 

• Op de deur van de kleedkamer staat vermeld wat het maximum aantal spelers per kleedkamer is. 

(bestemd voor JO/MO19 teams en senioren) Indien mogelijk krijgen teams meerdere kleedkamers tot hun 

beschikking. Echter als dit niet mogelijk, dan dient om de beurt gebruik gemaakt te worden van de 

kleedkamer, rekening houdend met het aangegeven maximum toegestane spelers; 

• Leiders melden zich bij binnenkomst in de bestuurskamer.  

•  Alleen de trainers/leiders (maximaal 2 personen) mogen in de kleedkamer komen – geen ouders. Dit i.v.m. 

de 1,5 meter afstand. 

• Tijdens de rust blijven de spelers op het veld, tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten. Hierbij valt 

o.a. te denken aan (hevige) regen. 

• Team JO19, MO19 en senioren krijgen een kleedkamer toegewezen. Op de deur van de kleedkamer staat 

vermeld wat het maximum aantal spelers per kleedkamer is; 

• Indien mogelijk krijgen teams meerdere kleedkamers tot hun beschikking. Echter als dit niet mogelijk is 

verzoeken wij om de beurt gebruik te maken van de kleedkamer, rekening houdend met het aangegeven 

maximum toegestane spelers; 

• Let bij wedstrijden ook op m.b.t. de afstand van de wisselspelers buiten het veld; 
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UITWEDSTRIJDEN  - VVLEO TEAMS 

• Lees voor je vertrekt welke maatregelen op de locatie van de tegenstander gelden en volg deze regels 

netjes op. Helaas verschilt dit per club; 

• Vervoer in een auto of bus(je) met meerdere personen uit verschillende huishoudingen is toegestaan. 

Daarbij geldt echter wel de verplichting dat iedereen die ouder is dan 12 jaar een niet-medisch 

mondmasker draagt. Dat geldt nadrukkelijk ook voor de bestuurder; Dit is een advies vanuit de landelijke 

richtlijnen 

• Leiders melden zich in de bestuurkamer van de ontvangende ploeg om te melden dat Leo aanwezig is; 

• Iedere speler neemt een eigen bidon mee naar uitwedstrijden 

 

TOESCHOUWERS  

• Toeschouwers zijn alleen toegestaan bij wedstrijden – niet bij trainingen; 

• Voor de registratie als bezoeker bestaan er drie opties: 

o Heb je de coronamelder app dan wordt je bezoek automatisch geregistreerd; 

o Er is een QR code die gescand kan worden om vervolgens je bezoek te registeren (10/9 nog in 

ontwikkeling) 

o Bij de ingang van het clubgebouw staat een statafel. (bij de toiletten) Hierop liggen registratie 

lijsten De ingevulde formulieren kunnen worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bak die 

bij de tafel staat; 

• Toeschouwers dienen de fiets te plaatsen in de fietsenrekken achter het clubgebouw; 

• Om de velden hangen rode linten. Het verzoek om per huishouden tussen twee linten te staan om zo de 

1,5 meter afstand te behouden; 

• Langs het hoofdveld aan de zijde van kantine/kleedkamers mag men niet staan – dit is namelijk een 

looproute; 

• Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan; 

 

MEETRAINEN NIET LEDEN / ASPIRANT LEDEN  

Het is mogelijk dat niet leden meetrainen bij de jeugd en dus t/m 18 jaar. Deze kinderen moeten zich hiervoor 

vooraf hebben aangemeld bij de jeugd coördinator van de betreffende leeftijdscategorie (zie website voor 

contact gegevens). Per aanmelding zal bekeken worden of meetrainen mogelijk is, hierover krijgt het aspirant 

lid bericht. Kinderen die geen lid zijn en onaangekondigd bij vvLEO verschijnen kunnen onder huidige 

omstandigheden niet meetrainen!  

 

TRAININGSSCHEMA  

Het nieuwe trainingsschema voor seizoen 2020-2021 is van toepassing. Deze is te vinden op de website van de 

vereniging www.vvleo.nl. Kijk onder het tabblad teams > trainingen > nieuws voor de link.  

 

INFORMATIE 

Leden, vrijwilligers en ouders/ verzorgers die nog extra informatie willen hebben kunnen telefonisch contact 

opnemen met het Corona aanspreekpunt en tevens voorzitter van de Jeugd Commissie Carla Christ op het 

nummer 06 15 19 23 45.  
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TENSLOTTE  

Het bestuur hoopt dat met deze maatregelen de leden kunnen sporten en dat de ervaring zal leren dat 

iedereen zich aan de regels houdt. Op die manier kunnen we blijven sporten en zorgen we ervoor dat dit veilig 

gebeurd en dat we de gezondheid van iedereen betrokken zoveel mogelijk kunnen beschermen. Iedereen veel 

plezier en vooral bedankt voor jullie medewerking.  


