
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindhoven, 2 oktober 2020 

Beste bezoekende vereniging, 

Er komt steeds meer duidelijkheid v.w.b. de uitwerking van de op 28 

september afgekondigde Corona-maatregelen. Let wel, het kan zijn 

dat de Noodverordening van de gemeente Eindhoven nog wijzigingen 

met zich meebrengen. Graag informeren wij jullie over de bij ons op 

dit moment bekend zijnde e/o getroffen maatregelen. Raadpleeg altijd 

vooraf onze website voor eventuele laatste wijzigingen.  

❖ Onze kantine, tent, terras en algemene toiletten zijn gesloten. 

Achter de tent staat een zogeheten ‘plaskruis’; 

❖ Het wedstrijdsecretariaat is geopend echter uitsluitend 

toegankelijk voor ons eigen kader, scheidsrechter, aanmelden 

team en noodgevallen (EHBO). Hier gelden de 1,5 meter afstand 

regel en maximale aantal van 4 personen in één ruimte;  

  



❖ Alle wedstrijden worden gespeeld zonder publiek. Uitgezonderd 

zijn: 

o Technische staf, leider, verzorger en grensrechter; 

o Geblesseerde spelers; 

o Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen 

laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor 

kinderen/jongeren met een beperking; 

o Chauffeurs voor de leeftijdscategorieën t/m O19. Unitas 

stelt geen maximum aan het aantal chauffeurs. Carpoolen 

wordt echter wel dringend geadviseerd; 

o Begeleider van een (jeugd)scheidsrechter;  

o Pers & media. Zij worden niet gezien als publiek, maar als 

beroepsgroep. Juist nu is verslaglegging belangrijk. Na 

afloop kan/mag echter geen gebruik worden gemaakt van 

de accommodatie. 

❖ Ook is afgesproken dat het bestuur niet aanwezig is bij 

wedstrijden van het vaandelteam.  

❖ Na afloop van de wedstrijd geldt de 1,5 meter afstand regel 

(geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar). Houd dit ook in acht 

tijdens het verzamelen, douchen en/of het verlaten van het 

sportpark; 

❖ Verlaat na afloop van de wedstrijd het sportpark zo snel mogelijk. 

Dus ook niet blijven kijken naar een wedstrijd van een ander 

team. 

Alle andere richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid, 

RIVM, NOC*NSF en KNVB blijven onverkort van kracht. 

 

WE DOEN HET SAMEN! 

 

Bestuur s.v. Unitas’59 


