
 

 

 

 
  opgericht 6 juli 1931 
  

 

20200820 Corona Protocol - versie 20-08-2020  Pagina 1 van 3 

 

 

 

Corona Protocol s.v. Meervogels ’31 
 

Na de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft het bestuur nagedacht om bij aanvang van het 

nieuwe seizoen een werkend en leefbaar corona protocol te hebben.  

 

Lees onderstaande afspraken goed en neem de regels hiervoor in acht. Mocht dit, per ongeluk, een 

keer niet gebeuren, spreek elkaar er gerust op aan! 

 

Basisregels voor iedereen 
 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

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

• Je houdt 1,5 meter afstand van andere personen; 

• Toch niezen/hoesten? Dit doen we in onze elleboog; 

• Wordt het toch te druk? Neem je verantwoordelijkheid en ga niet naar binnen. 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); 

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

• Schud geen handen; 

• Spelers en staf: voorafgaand aan de wedstrijd, training en tijdens rustmomenten dienen 

spelers boven de 18 jaar WEL 1,5 meter van elkaar te houden, b.v. in kleedkamers en 

kantine; 

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

wedstrijden; 

• Bij de entree van het clubgebouw staat een dispenser met desinfectiemiddel, gebruik deze 

bij het betreden van het gebouw. 

 

Ouders en toeschouwers 
 

� Per veld mogen wij, zonder reserveringen, gezondheidscheck en toewijzen van plaatsen, 

maximaal 250 toeschouwers ontvangen (vol=vol). Voor binnen geldt maximaal 100 personen 

(dit is exclusief kader, officials, medewerkers en vrijwilligers); 

• Draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één 

vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.  
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De kantine 
 

• De ingang blijft zoals gewoonlijk de hoofdingang van het clubgebouw, je komt binnen zoals je 

gewend bent maar houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot anderen. Geef elkaar de 

ruimte; 

• De uitgang is uitsluitend via openslaande deuren; 

• Bij binnenkomst in het clubgebouw in de hal desinfecteer je je handen bij de desinfectiezuil 

en volg je de markeringen op de vloer en de (eventuele) aanwijzingen van het aanwezige 

barpersoneel; 

• Betaal zoveel mogelijk “contactloos”, bij voorkeur met telefoon of PIN; 

• Zitten is verplicht. Zijn er geen plekken meer? Dan is het maximale aantal mensen in de 

kantine bereikt. Blijf buiten; 

• Wil je weer naar buiten? De openslaande deuren richting het A-veld staan open of zijn los en 

zal fungeren als uitgang; 

• Iedereen moet zitten, minimaliseer rondlopen en vol=vol; 

• Gebruik binnen alleen de beschikbare stoelen, staand nuttigen van drankjes is niet 

toegestaan; 

• Als binnen alle stoelen bezet zijn, ga je naar buiten op het terras of naar huis (vol=vol); 

 

Gebruik kleedkamers 
 

• Alle jeugdelftallen tot en met de JO17/MO17 mogen met zijn allen in de kleedkamer. We 

verzoeken de begeleiders bij de allerjongsten om geen ouders toe te laten. De begeleiders 

dienen in de kleedkamer 1,5 m afstand tot de spelers te houden. Instructies bij voorkeur 

buiten op het veld; 

• Vanaf de JO19/MO19 en senioren zullen de teams zich gelijk verdeeld in twee kleedkamers 

moeten omkleden en douchen. Onderlinge afstand van 1,5 m moet dan gehouden worden; 

• Kom, bij (oefen)wedstrijden, zoveel mogelijk omgekleed naar de club. 

• Max 8 personen in de kleedruimte en max. 2 personen tegelijkertijd onder de douche en 

houdt 1,5 meter afstand; 

• Er worden geen wedstrijdbesprekingen gehouden in de kleedkamer; 

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

 

Training 
 

• Voor 18 jaar en ouder geldt: tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te 

worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 

meter afstand tijdelijk losgelaten worden; 

• Voor 18 jaar en ouder geldt: houd er als spelers rekening mee dat wanneer de 

wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet 

aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat; 

• voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers 

van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in 

de kleedkamers en in de kantines; 

• Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek 

contact hebt; 

• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
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• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld 

de trainers en bestuursleden; 

• Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de 

sportlocatie actief zijn; 

• Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de club en douche bij voorkeur thuis. Dit enerzijds 

omdat de kleedkamers tussen de teams in niet schoongemaakt worden en anderzijds omdat 

ook in de kleedkamers 1,5 m afstand gehouden moet worden voor spelers van 18 jaar en 

ouder. Alle teams hebben wel een kleedkamer toegewezen gekregen om spullen neer te 

leggen, zie hiervoor het trainingsschema; 

• Trainingsmaterialen zoals hesjes en hoedjes zijn gewoon beschikbaar. Zorg ervoor dat de 

hesjes na elke training uitgewassen worden; 

• Ouders en toeschouwers zijn welkom bij de trainingen, denk ook hierbij aan de 1,5 m afstand 

regel. 

 

Wedstrijden 
 

• Spelers van 18 jaar en ouder moeten 1,5 m afstand nemen van elkaar in de dug-out en 

kleedlokalen. Voor O19 teams en senioren betekent dit dat zij niet met het gehele team van 

1 kleedkamer gebruik mogen maken. Indien mogelijk kunnen 2 kleedkamers gebruikt 

worden, anders moet er in shifts gewerkt worden. In de dug-out moet er steeds een stoel vrij 

blijven tussen de spelers; 

• Toeschouwers moeten overal op 1,5 m afstand van elkaar staan tenzij ze uit hetzelfde 

huishouden komen; 

• Belangrijk! Vanwege de coronamaatregelen kan het gebeuren dat wedstrijden (zowel uit als 

thuis) naar een ander tijdstip of zelfs een andere dag verplaatst moeten worden. Dit om 

zoveel mogelijk wedstrijden mogelijk te maken. Dit gebeurt in dat geval zonder overleg met 

de teams, het is gezien de situatie onmogelijk om met afzonderlijke wensen van teams 

rekening te houden. Zodra het totale programma bekend is, bekijken de 

wedstrijdsecretarissen of noodzakelijke verschuivingen doorgevoerd moeten worden; 

• Iedereen moet voor haar/zijn eigen bidon zorgen. 

 

Bovenstaande richtlijnen zijn een aanvulling op de richtlijnen van overheid, RIVM en KNVB. Een 

belangrijk advies willen we hier nog even herhalen: als je gezondheidsklachten hebt die gerelateerd 

kunnen worden aan het coronavirus: blijf dan thuis en kom niet naar het sportpark om zo de 

verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan.  

 

Samen gaat wij proberen om het nieuwe seizoen zo goed mogelijk vorm te geven. Dat zal van ons 

allemaal de nodige creativiteit en flexibiliteit vergen. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen de 

richtlijnen, zowel vanuit overheid/RIVM als bij de club, altijd veranderen, maar dan laten we dat 

meteen via de bekende mediakanalen aan jullie weten. 

 

Wij wensen iedereen weer ontzettend veel voetbalplezier het komende seizoen en doen een beroep 

op ieders gezond verstand inzake het corona-protocol. Alleen samen krijgen wij dit onder controle.

 


