
GEDRAGSREGELS  COVID-19

Jeugdactiviteiten, trainingen en wedstrijden: 
Team Jeugdzaken: jeugdzaken@rkhvv.nl
Marc Persoon: 06 - 83793736

Bij alle overige zaken is het hoofdbestuur aanspreekpunt:
Jan Kuipers: 06-51682787
Niet-urgente zaken kunnen gemaild worden naar
jan.kuipers@rkhvv.nl

Corona protocol RKHVV

Wij doen een beroep op ieders gezond verstand inzake het corona-
protocol. Met dit protocol willen wij ervoor zorgen dat alle spelers,
leiders & trainers op een veilige manier kunnen blijven sporten. 
Samen krijgen we dit onder controle!

Bij signalen van het niet naleven van de regelgeving zijn de volgende
organen aanspreekpunt:
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Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
Is er iemand uit jouw omgeving positief getest op COVID-19 en moet
je in quarantaine? Kom dan vanzelfsprekend ook niet naar het
sportpark;
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten
ontstaan zoals: neusverkhoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)
hoesten, benauwdheid, verhoging / koorts. Dit geldt voor iedereen!
Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder
(uitzondering tijdens het sporten, maar dus wel in de dug-out). 
Indien nodig nemen wissels en/of begeleiding dus op afstand plaats. 
Vermijd drukte;
Was vaak je handen met water & zeep, juist ook voor en na bezoek
van ons sportcomplex;
Schud geen handen;
Trainers & leiders houden toezicht op de afspraken bij en rondom
trainingen en wedstrijden.

Voor alles geldt: gezond verstand
gebruiken staat voorop!
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Er zijn kleedkamers beschikbaar voor alle teams vanaf O12; douchen
gebeurt tot nader orde thuis i.v.m. de recente brand;
Voor alle teams t/m O11 geldt: thuis omkleden voor en na trainingen
/ wedstrijden; dit betekent dus ook thuis douchen;
Voor alle teams t/m O11 geldt: de tenues worden uitgedeeld door de 
 teamleider / trainer;
Voor alle teams t/m O11 geldt: wedstrijdkleding wordt voor
onbepaalde tijd thuis gewassen; 
Bij binnenkomst heb je jouw handen (thuis) gewassen en/of
gedesinfecteerd; 
Wedstrijdbesprekingen worden in de buitenlucht gehouden; dus niet
in de kleedkamer;
Tijdens de pauze van de wedstrijd blijven we op het veld; ook bij
slecht weer.

Kleedkamers
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Geen toeschouwers toegstaan bij trainingen en/of wedstrijden;
Ouders van bezoekende verenigingen die voor een wedstrijd moeten
rijden naar RKHVV mogen wel aanwezig zijn. 
Hiervoor geldt een maximum van 5 ouders per team. Dat houdt in
maximaal 1 ouder per huishouden; 
Spelers en begeleiding mogen alleen bij trainingen / wedstrijden van
hun eigen team aanwezig zijn; 
Trainers, spelers en ouders moeten voordat zij het sportpark van de
tegenstander betreden, bekend zijn met de daar geldende corona-
huisregels. 
Deze kunnen afwijken van de corona-huisregels die RKHVV hanteert; 
Personen van 13 jaar en ouder dienen een mondkapje te dragen
wanneer er met personen buiten het eigen huishouden en in één
vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit / uitwedstrijd wordt
gereden.

Ouders & toeschouwers
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Het clubhuis is doordeweeks gesloten voor alle activiteiten (overdag
en in de avond);
Op zondag is het betreden van het clubhuis niet toegestaan; 
Het clubhuis zal alleen op zaterdag geopend zijn voor het
wedstrijdsecretariaat. 
Per team mag slechts één begeleider zich daar melden;
Vergaderingen die normaal in het clubhuis plaatsvinden die niet
uitgesteld kunnen worden, mogen in de bestuurskamer gehouden
worden met een maximum van 10 personen (verplicht vooraf
aanmelden via jeugdzaken@rkhvv.nl). 
Deze vergaderingen moeten op doordeweekse avonden plaatsvinden,
tijdens en na deze vergaderingen mag geen alcohol worden genuttigd.

Spelers/trainers moeten direct na afloop van een training of
wedstrijd het sportpark verlaten; 
Op het terrein van het sportpark is het niet toegestaan om alcohol te
nuttigen.

Clubhuis

Sportpark
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Tijdens wedstrijddagen zal de bestuurskamer gesloten zijn, er is dan
ook geen ontvangst van begeleiding en scheidsrechters;
Op wedstrijddagen (zaterdag en zondag) zal er een corona-
coördinator aanwezig zijn op het sportpark om toe te zien op de
naleving van de regels en dient als aanspreekpunt bij vragen. Deze is
herkenbaar aan een gekleurd hesje.
In eerste instantie zijn leiders & trainers verantwoordelijk voor het
naleven van het corona-protocol.

Bestuurskamer

 


