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Corona protocol 15 oktober 2020 
 
De overheid heeft op 13 oktober aanvullende maatregelen getroffen die de voetbalsport hard 
treffen. De amateurcompetities worden geheel stilgelegd en boven de 18 jaar mag niet meer in 
groepsverband gesport worden. Dit protocol geeft de belangrijkste gevolgen weer 
 
Wij verzoeken iedereen kennis te nemen van de nieuwe maatregelen en zich hier strikt aan te 
houden. 
 
Hopelijk is er over vier weken weer meer voetbal mogelijk. 
 
Dank voor uw medewerking. 
Het bestuur van Zeeburgia 
 

 
Sportpark 

 Het sportpark is gesloten voor publiek, geen toeschouwers bij trainingen en 
wedstrijden. Wij zullen hierop handhaven bij de ingang. 

 Houd bij het afzetten van uw kind ook buiten het hek 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 Blijf thuis bij klachten. Ook bij klachten bij een gezinslid blijft u thuis. 

 Schuld geen handen. 

 Wij geven het dringende advies om binnen een mondkapje dragen. Uit preventieve 
overwegingen kunt u ook buiten een mondkapje dragen.  

 Parkeerplekken zijn uitsluitend inzetbaar voor trainers en staf.  

 Het sportpark is alleen te voet vanaf het Ringslangpad bereikbaar, het toegangshek aan 

de fietspadzijde is volledig afgesloten. 

 Spelers, trainers en stafleden verlaten het sportpark zo snel mogelijk na de training of 

wedstrijd. 

 
Pand 

 De Z-Kantine blijft gesloten. 

 Kleedkamers zijn niet beschikbaar. 

 Toiletten zijn uitsluitend voor spelers, trainers en stafleden beschikbaar. 

 Iedereen moet de looproutes gebruiken die op de benedenverdieping zijn aangebracht. 
Maak geen onnodige loopbewegingen. 

 USC Fysiotherapie blijft geopend en is via de ingang bij het wedstrijdsecretariaat 

bereikbaar. Let op de aangepaste werkwijze; maximaal 2 personen op volgorde van 

binnenkomst. 

 Bij slecht weer kan er NIET geschuild worden in de gangen bij de kleedkamers. 
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Trainers en spelers 
 Trainers kunnen ballen en trainingsmateriaal ophalen bij het uitgiftepunt in de EHBO 

ruimte. 

 Kom omgekleed naar de wedstrijd! Er kan geen gebruik worden gemaakt van 
kleedkamers. En er kan dus ook niet worden gedoucht.  

 Houdt u zo min mogelijk op in de gangen rond de kleedkamers. 

 Schud geen handen en geef elkaar geen fysieke begroeting. 

 Verlaat het sportpark zo kort mogelijk na de wedstrijd. 

 
Wedstrijdsecretariaat 

 Er mogen maximaal vier personen in het wedstrijdsecretariaat aanwezig zijn.  

 Een mondkapje is in het wedstrijdsecretariaat verplicht. 

 Scheidsrechters kunnen zich melden bij het wedstrijdsecretariaat, er is geen kleedkamer 

beschikbaar. 

 Naast de scheidsrechters en stafleden mogen er geen personen aanwezig in het 

wedstrijdsecretariaat.  

Trainingen, wedstrijden voetbalschool 
 Trainingen voor jeugdleden (t/m O19) zijn ongewijzigd. 

 Onderlinge wedstrijden zijn voor jeugdteams alleen in de weekenden toegestaan. 

 Senioren mogen trainen in groepen van max 4 personen op 1,5 meter afstand. 

 De voetbalschool gaat ongewijzigd door. 

 Alleen scheidsrechters, spelers en de directe trainersstaf mogen zich op de velden en in 
de dug out bevinden. 

 De overige staf mag NIET in dug out plaatsnemen. 

 
Voortschrijdend inzicht 

 Voortschrijdend inzicht kan ertoe leiden dat we ter plekke regels moeten aanpassen of 
nieuwe maatregelen moeten introduceren. 

 Spreek elkaar aan bij het niet volgen van de regels en houdt u daarom altijd aan 
instructies en aanwijzingen van het management op het sportpark; binnen en buiten. 

 Wij vragen uw begrip en stellen uw medewerking zeer op prijs. 

 Feedback is altijd welkom, dit nemen wij graag mee in onze evaluatie. Mail desgewenst 
naar info@zeeburgia.nl. 
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