
Aangescherpte Corona maatregelen  Update 29 september 
Algemene informatie voor spelers, ouders/verzorgers, trainers, organisatie  
 

CORONA PROTOCOL 29/9 

  

Op dit moment zijn de regels en maatregelen rond Corona als volgt: 

We vragen van alle leden, ouders en bezoekers flexibiliteit en inzet zodat alles voor iedereen 

veilig en prettig kan verlopen. 

  

• Bij (milde) klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt nog steeds voor iedereen: 

blijf thuis en maak een melding aan jouw contactpersoon. Dit geldt ook voor huisgenoten 

etc. Check bij twijfel de algemene regels en voorzorgsmaatregelen van de  

• overheid of KNVB. 

• Het clubhuis blijft gesloten. 

• De zijdeur bij het kunstgrasveld (veld 2) zal open zijn, maar mag alleen gebruikt worden 

voor noodgevallen en om een plasje te doen. 

• Neem, of geef uw kind, zelf een drinkfles mee. 

• Kom als je gaat sporten in je sportkleren naar TOS. 

• Kom op tijd maar zo laat mogelijk, en ga na afloop van wedstrijd of training meteen weg. 

• Houd zoveel mogelijk rechts bij het komen en gaan en geef anderen de ruimte. 

• Er zijn geen ouders of andere toeschouwers^ toegestaan op het complex. 

• (^uitzondering: “benodigde chauffeurs” van bezoekende teams. Die zijn aangemerkt als 

begeleiders en mogen wedstrijd blijven kijken.) 

• Stuur uw kinderen zoveel mogelijk alleen naar de trainingen en thuiswedstrijden. De 

kleinste jeugd kan gebracht en gehaald worden bij de toegang tot het complex. De 

trainers/leiders zullen de kinderen daar ophalen en weer terugbrengen. 

 

Trainingen: 

• Er kunnen geen kleedkamers worden gebruikt. 

• Stuur uw kinderen zoveel mogelijk alleen naar de trainingen. De kleinste jeugd (t/m O11) 

kan gebracht en gehaald worden bij de toegang tot het complex. De trainers/begeleiders 

zullen de kinderen daar ophalen en weer terugbrengen. 

• Bij de jongste jeugd zal er steeds iemand toezicht houden bij het veld, naast de aanwezige 

trainers en TJC-leden. 

• Zet je fiets (netjes en niet in de weg) neer bij het veld waar je traint. 

 

Wedstrijden 

• Thuiswedstrijden: Max. 4 (evt. 5) begeleiders per team (trainers, leider, spelleider en evt 

grensrechter) toegestaan. 

• Uitwedstrijden: volg de aanwijzingen op de site van de thuisclub (te vinden via 

de voetbal.nl app). In principe geldt dat de “benodigde chauffeurs” zijn aangemerkt als 

begeleiders en mogen dus de wedstrijd blijven kijken. 

• Bezoekende clubs: Probeer aub met maximaal 5 begeleiders per team te komen. 

• Tijdens de wedstrijden houden alle toeschouwers 1,5 m afstand en wordt er niet 

geschreeuwd of gezongen. 

 

Deze informatie is ook terug te vinden op de site van TOS-Actief, https://www.tos-actief.nl/ 

(kolom aan de rechterkant). 

http://voetbal.nl/
https://www.tos-actief.nl/

