
  Woensdrecht, 2 juni 2021 
 
Om het spelen van wedstrijd voor de Regio Cup in goede banen te leiden, gelden voor WVV’67 en 

bezoekende verenigingen uiteraard regels. Belangrijk is om te allen tijde je gezonde verstand te 

gebruiken. Hou daarom zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

 

Onderstaande regels willen we benadrukken en gelden voor iedereen: 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een 

huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. 

Dat geldt voor spelers en trainers! 

• Het bezoek van supporters en ouders is NIET toegestaan op het sportpark bij 
thuiswedstrijden. U kunt uw kind afzetten en ophalen aan de poort. Van daaruit zal uw kind 
zelf naar het veld gaan of worden opgewacht door één van de trainers. 

• Bij uitwedstrijden van WVV’67 en voor jeugdelftallen die naar WVV’67 komen voor hun 

uitwedstrijd geldt: bij uitwedstrijden van jeugdleden van de Regio Cup vallen de benodigde 

chauffeurs onder teambegeleiding. Zij mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Voor hen geldt: 

hou 1,5 meter afstand tot anderen, die niet tot het eigen huishouden horen 

• Hou bij het betreden van het sportpark zoveel mogelijk de rechterkant van de toegangsweg 

aan (zowel te voet als met de fiets) 

 

In tegenstelling tot de landelijke richtlijnen, kiezen wij als vereniging ervoor om tijdens de wedstrijden 

van de Regio Cup KLEEDKAMERS, KANTINE, TERRAS gesloten te houden. Wij hopen op uw begrip 

hiervoor. 

 

Als leider van WVV’67 moet je rekening houden met onderstaande extra taken: 

• In het scheidrechterslokaal is er mogelijkheid om drinken voor te bereiden voor je team en je 

tegenstander, zodat je in de rust iets kunt drinken 

• Kijk voor een uitwedstrijd op de website/social media van de vereniging waar je naar toe moet 

om te bekijken of daar specifieke coronaregels gelden. Houd je ook bij andere verenigingen 

aan de regels! 

 

WVV’67 communiceert het wedstrijdschema (veldindeling) via het publicatiebord en via de 

Wedstrijdzaken APP van de KNVB. Het publicatiebord vind je tegen het ballenhok aan, wanneer je 

vanaf de toegangsweg naar beneden loopt richting de kleedkamers. Vragen over het wedstrijdschema 

kun je stellen aan Marco Kole 06-27482162. 

 

Vragen of opmerkingen over de naleving van de richtlijnen kunnen aan de coronaverantwoordelijke 

worden gesteld: Erwin van den Heuvel (06-10282160, voorzitter@wvv67.nl). Wanneer u zich prettiger 

voelt om dit op een andere manier te doen, dan kunt u ook contact zoeken met onze 

vertrouwenspersoon via vertrouwenspersoon@wvv67.nl. 

 
We hopen dan ook dat iedereen zich houdt aan de afspraken, zodat we samen weer met veel plezier 
wedstrijden kunnen gaan voetballen! 
 
 
 
Het hoofdbestuur en jeugdbestuur van WVV’67 


