
Update 14 november 2021 
 

 

Corona-protocol 
 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 
koorts (vanaf 38 C°); 

• Blijf thuis als iemand bij je thuis positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19); 
• Ga direct naar huis als je tijdens de training en wedstrijden klachten krijgt zoals: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, hoesten, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; 
• Voor spelers van 18 jaar en ouder (O19 en de seniorenteams) geldt dat bij het betreden van een 

binnenruimte zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer er een Coronatoegangsbewijs getoond 
moet kunnen worden; 

• Voor trainers, leiders en scheidrechters is een Coronatoegangsbewijs voor het betreden van een 
binnenruimte zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer een Coronatoegangsbewijs niet verplicht; 

• Publiek dus ook ouders zijn niet toegestaan bij de trainingen en de wedstrijden;  
• Voor ouders die hun kind willen helpen met omkleden geldt ook dat er voor betreden van de 

kleedkamers een Coronatoegangsbewijs nodig is; 
• Voor iedereen van 18 jaar en ouder is een Coronatoegangsbewijs ook vereist voor het betreden 

van de kantine en het buitenterras; 
• De kantine is alleen open op wedstrijddagen en sluit om uiterlijk 20.00 uur;  
• De controle op het Coronatoegangsbewijs wordt op wedstrijddagen uitgevoerd bij de ingang van 

de sporthal/kantine. De spelers van 18 jaar en ouder dienen hier, voorafgaand aan het betreden 
van de kleedkamers, bestuurskamer of kantine hun QR-code te laten checken. Na de Corona-check 
ontvangt de speler een stempel waarmee hij of zij de kleedkamer, bestuurskamer en kantine kan 
betreden. We verwachten dat de speler hierin zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en vragen 
van de trainers en leiders de spelers hierop te wijzen; 

• Heb je als speler geen geldige QR-code of wil je geen QR-check dan ben je van nog steeds van 
harte welkom op het sportpark! Maar je mag  geen gebruik maken van de kleedkamers en de 
kantine; 

• Voor het betreden van de kantine is voor iedereen van 18 jaar en ouder de Coronacheck verplicht; 
• Voor het gebruik van de kleedkamers tijdens trainingsavonden dienen spelers van 18 jaar en ouder 

in bezit zijn van geldig Coronatoegangsbewijs, indien je niet in het bezit bent van een geldig 
coronatoegangsbewijs kom dan omgekleed naar de training en wedstrijden en maak geen gebruik 
van de kleedkamers.      

 
We geven uitvoering aan door overheid veplichte maatregelen en daarom het verzoek om het 
Sportpark tijdens trainingen en wedstrijden niet te bezoeken. Daarnaast waar nodig mee te werken 
aan de QR-check en geen discussie aan gaan met de vrijwillgers die dit controleren. Ditzelfde geldt als 
we op bezoek gaan bij andere verenigen respecteer daar de plaatselijke uitvoering van de 
maatregelen.  
Heb je vragen over het protocol stuur dan een mail naar secretaris@vvzuidhorn.nl 
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