
 BELANGRIJKE CORONAREGELS BIJ V.V. RSC   
 
Beste leden, vrijwilligers en bezoekers van/bij v.v. RSC 
 
We zijn blij dat er weer gevoetbald kan worden. Oefen wedstrijden zijn ingepland en de beker- 
en competitieschema’s voor het komende seizoen staan ook vast. Helaas hebben we nog 
steeds te maken met Corona en de daarbij behorende maatregelen om verspreiding van dit 
virus te voorkomen. Even als bij andere sportclubs zijn we ook bij v.v. RSC genoodzaakt een 
aantal corona maatregelen op te volgen. Onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur 
van v.v. RSC heeft de z.g.n. “Corona commissie” een “protocol verantwoord sporten bij 
v.v. RSC” opgesteld. Dit protocol is elders op de website te lezen. Hieronder in het kort de 
belangrijkste basisregels en richtlijnen uit dit protocol.  
 
BASISREGELS 

• Gebruik je gezonde verstand en houd je aan de regels van het RIVM en de Overheid. 
Vermijd drukte, schud geen handen, nies en hoest in je elleboog, blijf thuis bij klachten, was 
vaak je handen. 

• 18 jaar en ouder? Houdt 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten. 

• Volg de looprichtingen op het sportpak, in het kleedkamer gebouw en de kantine. 
(eenrichtingsverkeer). 
TRAININGEN 

• Kom omgekleed naar het sportcomplex. Vóór de training is er geen mogelijkheid om gebruik 
te maken van de kleedkamers.  
WEDSTRIJDEN 

• Kom omgekleed naar het sportcomplex. Vóór de wedstrijd is er geen mogelijkheid om gebruik 
te maken van de kleedkamers. Geldt ook voor bezoekende clubs. 

• Schud geen handen (o.a. bij toss en voor de aftrap). 

• Rust op het veld. (Vanwege beperkte beschikbaarheid kleedruimte) 

• In dug-out 1,5 mtr afstand.  
VERVOER 

• Niet meer dan 4 personen in één auto (Inclusief chauffeur). 

• Bij jeugd vanaf 13 jaar wordt geadviseerd om de chauffeur een mondkapje te laten dragen. 

• Vanaf 18+ wordt geadviseerd aan alle inzittenden om een mondkapje te dragen. 
KLEEDKAMERS 

• Jeugdteams hoeven in de kleedkamers geen rekening te houden met de 1,5 mtr. afstand. 

• Seniorenteams dienen wel rekening te houden met de 1,5 mtr. afstand.  
o Maximaal 8 personen in één kleedkamer. Waar mogelijk zullen bij de senioren 2 

kleedkamers per team worden toegewezen.  
TOESCHOUWERS 

• Houdt overal 1,5 mtr. afstand. 

• Je mag niet in het kleedkamer gebouw komen. 

• Geforceerd stemgebruik (schreeuwen en zingen) niet toegestaan. 
KANTINE 

• Vaste zitplaatsen in de kantine op 1,5 mtr. onderlinge afstand. 
• Met tafels en stoelen mag niet worden geschoven. 
• Vast punt in de kantine voor bestellen en afhalen’. 
• Bij gebruik van de kantine wordt je gevraagd registratie formulier in te vullen. 
• Betaal bij voorkeur met PIN 

ALGEMEEN 
• Bij (mogelijke)besmettingen bepaald het bestuur de te nemen maatregelen. Dit ten aller tijde 

in overleg met GGD en eventuele andere overheidsinstanties. Deze maatregelen moeten altijd 
opgevolgd worden. Het bestuur verzoekt iedereen zich te houden aan de regels. Ook wij 
beseffen ons dat dit verre van ideaal is, maar het is niet anders. De vereniging wordt gerund 
door vrijwilligers en niemand wil politieagent spelen. Houd je dus aan de regels. 
 


