
 

 

Beste voetbalvriend,  
 
Welkom op de Blauwenburcht. Fijn dat je er bent!  
In verband met COVID-19 hebben wij bij R.K.H.V.V. een aantal regels die we hanteren. Wil jij hier ook aan 
voldoen, zodat we samen zorgen voor een veilige en hygiënische omgeving voor iedereen! 
 
Algemene regels: 

- Graag 1,5 meter afstand 
- Was je handen regelmatig 
- Geef geen hand 
- Hoest of nies in je elleboog 
- zitten in de kantine of op het terras is verplicht 
- Heb respect voor ieder zijn ruimte, mening en hygiëne 
- Voor extra informatie over de maatregelen in kantine scan de barcode onderaan dit formulier 
- Daarnaast roken wij niet op ons Sportpark, maar buiten de poort 

 
RKHVV kleedkamerbeleid gebaseerd op de RIVM richtlijnen (afstand 1.5 meter bij 18+) 

- tijdens de trainingen GEEN douche en kleedkamergebruik voor zowel de jeugd als seniorenteams. 
Redenen hiervoor zijn: 

o te weinig capaciteit 
o geen schoonmaak mogelijk tussendoor 
o geen controle mogelijk 

- Scheidsrechterskleedkamer B (EHBO) is tijdens trainingen open voor toiletgebruik. 
- Bij wedstrijden probeert RKHVV maximaal 2 kleedkamers per team (18+) beschikbaar te stellen, 

afhankelijk van het speelschema.  
- Als het speelschema te vol is, is er maximaal één kleedkamer per team beschikbaar. 

o let op: er mogen maximaal 6 personen tegelijk per kleedkamer en 2 personen tegelijk 
douchen, ZONDER shampoo. 

- Voor de jeugd geldt maximaal 2 begeleiders per kleedkamer (bijvoorbeeld de trainer en leider) om 
de spelers/speelsters te helpen met aankleden. 

- Eten in de kleedkamer is niet toegestaan 
 
 
Richtlijnen voor de wedstrijden zondag: 

- Elk team dient zich bij binnenkomst eerst te melden in de kantine 
- De kleedkamers worden toegewezen volgens het schema 
- Leiders/trainers met een eigen RKHVV sleutel mogen deze op zondag niet gebruiken 
- Leiders/trainers van RKHVV dienen na de wedstrijd de eigen kleedkamer en de kleedkamer van de 

tegenstander schoon achter te laten. Hou er rekening mee dat iedereen graag in een schone 
kleedkamer aantreft. 

 
 
Verder willen we jullie als tegenstander vragen om na het douchen zo snel mogelijk ons sportpark te verlaten. 
In verband met de maximale ruimte in ons clubhuis en op ons terras geven wij nu de voorkeur aan onze eigen 
leden om hier gebruik van te maken. Wij hopen dat er snel andere tijden aankomen zodat we na afloop samen 
kunnen napraten. 
 
Bedankt voor de medewerking en blijf gezond! 
 
Blauwe groet, 
Bestuur van R.K.H.V.V. 


