
 

 

 

Protocol Venlosche Boys (14-10-2020):  De maatregelen op een rijtje. Veel is al bekend en blijft 

gelden!  

nieuwe info t.o.v. vorige versie 

ALGEMEEN 
 

▪ Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 

▪ Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  
 

▪ Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts 
en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

 
▪ Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het 

sporten en tot kinderen t/m 12 jaar. Dit geldt ook voor volwassen spelers en begeleiding op 
de reservebank; 

 
▪ Vermijd drukte; 

 
▪ Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie en schud 

geen handen; 
 

▪ Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht 
 
VOOR VOETBALLEN ALGEMEEN  

 
▪ De competitie voor alle elftallen is per direct stopgezet ( voor in ieder geval 4 weken ), zowel 

bij de jeugd als bij de senioren.  
 

▪ Alle trainingen voor de jeugd ( t/m de JO17 ) gaan gewoon door. Voor de zaterdagen gaan we 
onderlinge wedstrijdjes organiseren in combinatie met voetgolf.  
 

▪ Alle trainingen van de senioren en de  JO19 zijn per direct afgelast voor ten minste 4 weken. 
We zijn nog aan kijken voor een alternatief.  
 

▪ Wat te doen bij een vermoedelijke besmetting? Volg volgend stappenplan: 
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/24269/stappenplan-corona 
 

▪ Toeschouwers zijn vanaf 29 september 18.00 uur niet meer toegestaan.  
 

▪ Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet 
groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit. 
 

▪ Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij 
wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek; 

 
▪ Vanaf 29 september 18.00 gaan sportkantines tijdelijk dicht dit geldt ook voor 

horeca bij ondernemende sportaanbieders; 
 

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/24269/stappenplan-corona


▪ Kleedkamers en douches van sportaccommodaties gaan per direct op slot. Er kan alleen 
gebruik gemaakt worden van de toiletten bij het kunstgras veld.  
 

▪ Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het 
toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor 
deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden; 
 

▪ Na afloop van een wedstrijd/training dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten; 
 
AANVULLEND VANUIT DE BOYS  
 

▪ Venlosche Boys doet haar uiterste best om aan alle veiligheidsmaatregelen te voldoen. Echter 

het is ook de verantwoordelijkheid van elke speler/ouder/trainer om zich aan alle 

maatregelen te houden. Lees alle maatregelen dus goed door en gedraag je hier naar! 

 

▪ Deelname aan trainingen door de jeugd is vrijwillig. Indien een speler niet wenst deel te 

nemen dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden bij de trainer, zodat de trainer weet wie 

er komt en ook zijn training hierop kan afstemmen. 

 

▪ Op maandag en woensdag zullen alle poorten op de postweg openstaan zodat alle 
automobilisten kunnen doorrijden ( eenrichtingsverkeer ). Automobilisten hoeven dus niet 
meer te draaien op de postweg. We willen de automobilisten nadrukkelijk vragen om ten alle 
tijden heel goed op te letten en rustig te rijden. 

 
▪ Kom zoveel mogelijk met de fiets en parkeer deze in de fietsenstalling waarna je, eventueel 

samen met de trainer/ leider naar het veld loopt;  
 

▪ Neem je eigen bidon mee naar de trainingen en wedstrijden voorzien van je naam;  
 

▪ Ouders die kinderen afzetten vragen we ook buiten het sportpark gepaste afstand te houden 
en niet rondom het sportpark te blijven hangen;  

 
▪ Verder vragen we trainers/leiders van de onderbouw goede afspraken te maken met het 

team over de verzamelplaats en het verzamel- en ophaal tijdstip bij trainingen en 
wedstrijden;  
 

▪ Ballen en materialen worden door de trainer uit het ballenlokaal gehaald. Er mag max. 1 
persoon in deze ruimte aanwezig zijn. Anderen dienen buiten op gepaste afstand te wachten. 
Aan trainers het verzoek om ruim op tijd aanwezig te zijn om de materialen te verzamelen en 
tijdig op de verzamelplaats (zie later) aanwezig te zijn.  
 

▪ Ook een trainer is vrij om te bepalen of hij een training wilt geven. Indien een trainer dit niet 
wilt dient hij dit kenbaar te maken bij de coördinator en de leden/ouders van zijn eigen team. 
Indien er binnen het team geen plaatsvervanger beschikbaar is zal met de coördinator 
gekeken worden of er een oplossing te vinden is. Indien dit niet het geval is kan er helaas niet 
getraind worden. 

 
▪ Maatregelen kunnen op elk moment worden aangepast door het bestuur op basis van andere 

inzichten. 
 
Mochten er nog vragen zijn dan staat het antwoord wellicht bij onderstaande link:  
https://www.voetbal.nl/nieuws/1481/coronavragen of neem contact op met je trainer/leider of de 
coördinator 
 

https://www.voetbal.nl/nieuws/1481/coronavragen

