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Protocol sporten bij SV 
Leidschenveen vanaf 1 juli 2020 

 
 

Algemeen 
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:  
• heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;  
• ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;  
• was vaak uw handen;  
• werk zoveel mogelijk thuis;  
• vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits 
 
We verwachten dat ouders, spelers en bezoekers elkaar aanspreken op deze basisregels.  
 
 

Wedstrijden en trainingen 
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij bij wedstrijden en trainingen normaal spelcontact 
mogen hebben. Echter, voor en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 18 
jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, ook in de kleedkamers en kantines.  
 

- Trainers vervullen de rol als toezichthouder voor hun team.  
- Bij (oefen)wedstrijden van senioren is gebruik van meerdere kleedkamers verplicht 

om 1,5 m afstand te garanderen (max 7 spelers per kleedkamer) 
- Oefenwedstrijden zijn toegestaan. Mits afgestemd met de wedstrijdsecretaris ivm 

planning en beschikbaarheid velden 
- Vanaf maandag 6 juli wordt getraind volgens het nieuwe trainingsschema  
- Bij vragen of in het geval van bezoek van bevoegd gezag kunnen trainers contact 

opnemen met bestuurslid Reinier Müller.  
 

 

Openstelling van het complex 
Vanaf 1 juli is publiek weer welkom op de sportparken. Er geldt een maximumaantal 
toeschouwers, dat aanwezig mag zijn bij een training of wedstrijden. Voor buitensport is het 
aantal 250 toeschouwers. Deze aantallen gelden per wedstrijdlocatie (parcours, sectoren, 
sportveld, zaal, etc). Mochten er meer mensen verwacht worden, is het verplicht de 
toeschouwers te registreren, een gezondheidscheck uit te voeren en een vaste plaats toe te 
wijzen. Toeschouwers van 18 jaar en ouder dienen zich te allen tijde aan de 1,5 meter 
afstand te houden tenzij ze uit een gezamenlijk huishouden komen. Het advies is het 
aantrekken van toeschouwers beperkt te houden. Geforceerd stemgebruik langs het veld, 
zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.  
 

- Eventuele boetes voor het overtreden van de gestelde regels, zijn die voor rekening 

van de overtreder 
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- Als er niet wordt getraind is het complex gesloten.  

 

- Trainers kunnen toegang tot het complex verkrijgen via de zijdeur naast hoofdingang 

(cijferslot) en toegang tot ballenhok via sleutel uit het sleutelkluisje.  

 

- De trainer die het eerst aanwezig is, opent de hoofdpoort (parkeerplaats wordt 

opengesteld), trainer die het laatst aanwezig is sluit het complex af. 

 

- Auto’s zijn weer toegestaan op het complex 

 

- De maximum capaciteit voor bezoekers buiten op het complex stellen we als 

vereniging op 500. Registratie, gezondheidscheck en vaste plaats zijn daarmee niet 

aan de orde. 

 

Openstelling kantine en clubgebouw 
Vanaf 1 juli mogen de kantines en terrassen op sportlocaties weer open. Hierbij dient het 
protocol van de Koninklijke Horecabond Nederlands (KHN) en de plaatselijke 
noodverordening gevolgd te worden. Voor de sportverenigingen houdt dit in, dat zowel in 
de kantine als op het terras zitplaatsen verplicht zijn. De 1,5 meter afstand moet 
gewaarborgd kunnen worden tussen gasten tenzij ze uit een gezamenlijk huishouden of een 
groep onder de 18 jaar komen. Mochten er binnen meer dan 100 gasten een zitplaats 
hebben, dient men te werken met reservering en een gezondheidscheck. 
 
De openstelling van de kantine is vastgelegd in het protocol “Gebruik sportkantine SV 
Leidschenveen vanaf 1 juli 2020” 
 

- Gebruik clubgebouw dient te worden aangevraagd bij complexbeheerder Marcel 
Walravens. Bij meerdere aanvragen tegelijkertijd geldt dat het evenement dat als 
eerste wordt aangevraagd in principe voorrang heeft. Belang van de activiteit en 
aantal aanwezigen wordt hierin echter meegewogen. 

 
- Kleedkamer mogen weer gebruikt worden door de sporters. Voor volwassen sporters 

geldt dat 1,5 meter afstand in acht genomen moet worden. Om die reden zijn 
maximaal 7 volwassen sporters toegestaan per kleedkamer. 
 

 

 

https://www.khn.nl/lobby/khn-lobby/gezondheid/coronavirus

