
 

 
 

AANVULLENDE MAATREGELEN PER 29 SEPTEMBER 2020 
Basis: Protocol Verantwoord Sporten NOC-NSF 

 
 

Algemene uitgangspunten 
 
 Blijf thuis bij klachten en laat je testen; 
 Pas hygiëne toe; 
 Houd 1,5 meter afstand; 
 Vermijd drukte. 

 
Uitzonderingen op de 1,5 m 

 
 Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling; 
 De afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze 

kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen; 
 Personen t/m 17 jaar alleen onderling; 
 Personen die sport beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand 

van 1,5 meter en dit de sportbeoefening in de weg staat; 
 Personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet 

met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste 
mantelzorgers kunnen ophouden. 

 
 

Richtlijnen tbv veiligheid- en hygiëneregels 
 

 Kantine alle dagen/avonden gesloten, behalve voor doordeweekse (niet sportkantine 
gerelateerde) verhuur tot max. 30 personen; 

 Kleedkamers gesloten bij trainingen en wedstrijden. Als uitzondering hierop geldt dat de 
kleedkamers bij slecht weer tijdens de rust geopend zullen worden. Houd hierbij rekening met 
de 1,5 meter afstand. Je komt dus in je wedstrijdkleding naar het Glaspark en vertrekt ook in 
wedstrijdkleding weer naar huis: 

 Commissiekamer open op zaterdag voor coördinatie en veiligheid (max 4 personen); 
 Bestuurskamers doordeweeks open conform afspraken. Zaterdag open voor kaderleden, 

officials en medewerkers die een rol hebben bij wedstrijden/trainingen. 
 Geen verkoop van consumpties op het park (alleen eigen verbruik in commissiekamer en 

thee/limonade rondom wedstrijden voor spelers/coaches/scheidsrechter); 
 Autopoort en parkeerplaats op het terrein zijn gesloten. Er kan geparkeerd worden buiten het 

terrein. Iedereen meldt zich bij de huismeester; deze zit bij de ingang. Het sluiten van de 
parkeerplaats voorkomt ook “verkapte” toeschouwers en daarmee boetes voor de 
verenigingen; 

 Geen toeschouwers bij trainingen en wedstrijden. 
  



 

 
 Toegangscontrole op trainingsavonden, zaterdagen en zondagen. Toegang wordt verleend aan: 

 Spelers, scheidsrechters, kaderleden, commissieleden, officials, vrijwilligers, coaches en 
medewerkers die een rol hebben bij wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn en 
worden niet gezien als publiek; 

 Bestuursleden HCL/LRC/SBGL (die op dat moment een rol hebben en niet als 
toeschouwer); 

 Chauffeurs van de tegenpartij voor teams t/m 17 jaar, inclusief O19 worden aangemerkt 
als begeleiders. Er mogen maximaal 5 chauffeurs (ouders) mee als begeleiding.;  

 Registratieplicht blijft gehandhaafd, je kunt je aanmelden via de website www.vvlrc.nl ; 
 Alle overige huidige maatregelen blijven van kracht. 
  
 
Handhaving 
 
Handhaving en toegangscontrole zal toegepast worden op alle trainingsdagen, zaterdag en zondag 
tijdens de wedstrijden. Houd je aan de regels en volg te allen tijde de instructies op van de 
huismeesters en/of stewards. 
 
 
 
  
  
 

http://www.vvlrc.nl/

