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We willen ZAC graag coronavrij houden. Wij houden ons 
daarom aan de regels van RIVM en NOC*NSF. Help mee! 
 
Onderstaande regels gelden op ons sportpark. Bij andere verenigingen kunnen de richtlijnen 
anders zijn, wees daar alert op en volg deze. Meer informatie vind je op de websites van de KNVB 
en NOCNSF. 
 
Versoepelingen per zaterdag 26 juni 2021 

- Senioren mogen weer wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen. 
- Publiek en ouders zijn weer welkom op het sportpark. 
- Er zijn geen restricties meer voor de openingstijden van kantine en buitenterras. 

 
Basisregels mbt toegang tot het sportpark op trainingsavonden en wedstrijddagen 

- Heb je gezondheidsklachten die mogelijk wijzen op een besmetting, kom je uit een gebied 
met vergroot risico, of heb je direct contact gehad met een besmet persoon: laat je testen en 
blijf thuis zolang de uitslag niet bekend is!  

- De afstandsregel van 1,5 meter afstand blijft van kracht.   
- Bij betreden van ruimtes: reinig de handen met de aanwezige desinfecterende middelen.  
- Bestuur, leiders en trainers hebben de bevoegdheid om bezoekers en spelers die zich ook na 

een terechtwijzing niet aan de coronaregels houden, weg te sturen. 
 
Gebruik kantine, terras en sponsorhome 

- Reserveren is niet nodig. Gezondheidscheck en placering (zitten op een vaste plek) blijven 
wel van kracht. 

 
Gebruik kleedkamers en douches 

- In de kleedkamers geldt voor 18+ de 1,5 meter afstandsregel 
 
Reizen met de auto 

- Ga alleen met de auto als het niet per fiets kan. 
- Samen reizen in een auto met mensen uit een ander huishouden is toegestaan. Het 

dringende advies is dan wel voor iedereen van 13 jaar en ouder om een mondkapje te 
dragen. De chauffeur mag dit zelfs eisen en medepassagiers weigeren die niet meewerken. 

- Direct voor en na het uitstappen geldt de afstandsregel weer. 
 
Tenslotte 
Het volgen van deze regels is in ieders belang. Bestuur, leiders en trainers zijn geen politie of 
BOA’s. Help mee door anderen te attenderen op de regels. We moeten dit samen doen! 
 
 
Roel Broeksma 
Secretaris, tevens corona-coördinator ZAC 
 
 
  

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen
https://nocnsf.nl/sportprotocol

