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Uiteraard is Voetbal vereniging Oosterhout content dat het seizoen 2020-2021 snel 
gaat starten. Door de opkomst van het Covid-19 virus kwam in maart 2020 het 
seizoen 2019-2020 abrupt ten einde. Gelukkig is het door de diverse versoepelingen 
mogelijk om wedstrijden te spelen en bezoekers te ontvangen. 

Helaas zijn we voorlopig nog niet van het Covid-19 virus af, sterker nog vorige week 
heeft het kabinet weer strengere maatregelen en adviezen aangekondigd. Deze 
maatregelen en adviezen zijn door het NOCNSF omgezet naar een protocol voor 
sportverenigingen. Dit protocol is te vinden via: 

https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten.pdf  

Uiteraard wil ook VV Oosterhout zich als vereniging conformeren. Houd tijdens uw 
bezoek aan Sportpark De Contreie rekening met de volgende zaken: 

Algemene uitgangspunten: 

- Blijf thuis bij klachten en laat je testen; 
- Pas hygiëne toe zoals geadviseerd door de overheid; 
- Houd altijd 1,5 meter afstand tot mensen buiten het eigen huishouden; 
- Vermijd drukte 
- Het is verboden in publieke ruimten te zingen of te schreeuwen 

Kleedkamers: (17-11-2020 momenteel gesloten) 

- Senioren teams krijgen elk twee kleedkamers waar per kleedkamer maximaal 
8 personen tegelijkertijd in de kleedkamer aanwezig zijn. 

- Personen tot 18 jaar krijgen een kleedkamer zoals normaal, volwassenen 
dienen te allen tijden 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren in de 
kleedkamer. 

- Ga dus niet met alle ouders tegelijkertijd de kleedkamer in ! 

Beneden bij onze kleedvoorzieningen zijn looprichtingen aangemaakt, volg deze 
altijd en luister ook naar eventuele tips van vrijwilligers van VV Oosterhout. 

Kantine is gesloten per 29-09-2020 18:00 uur: (17-11-2020 momenteel horeca 
compleet gesloten) 

- Met toestemming van de gemeente Oosterhout hebben wij op het talud bij de 
kantine een afhaalpunt voor koffie, thee, fris en snoep. Dit enkel op de 
zaterdagen en zondagen. Aangeschafte consumpties dienen meegenomen te 
worden ter consumptie en worden niet bij het afhaalpunt genuttigd. Houd 

https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten.pdf


terdege rekening met de 1,5 meter afstand tot anderen en wacht aub geduldig 
op uw beurt bij drukte. De looproute is omhoog via de trap en naar beneden 
via het talud. 

- Er kan enkel met pin worden betaald bij dit afhaalpunt, dit voor uw en onze 
veiligheid. 

Toeschouwers zijn niet toegestaan: 

Sporters: (17-11-2020 t/m 17 jaar alleen onderlinge wedstrijden daarboven 
niet toegestaan dus momenteel n.v.t):  

- Tijdens wedstrijden geldt de onderlinge afstand van 1,5 meter NIET voor de 
spelers op het veld. 

- Begeleiding en reserve spelers dienen ALTIJD 1,5 meter onderlinge afstand 
van elkaar te bewaren. 

- Maximaal 3 reservespelers of stafleden per dug-out. Overige spelers of 
stafleden nemen plaats naast de dug-out of op de gemarkeerde plaatsen op 
de tribune (bij spelen op het hoofdveld). 

- Voor wedstrijden op het hoofdveld stellen wij per team 4 stoelen ter 
beschikking voor plaatsing naast de dug-out. 
Vanaf 17-11-2020: 

- Tot en met 17 jaar mag er worden getraind zonder beperkingen. Vanaf 18 jaar 
mag worden getraind volgens de dan geldende regels van de Veiligheidsregio; 

- Op de zaterdagen worden onderlinge wedstrijden georganiseerd voor leden 
tot en met 17 jaar. 
 

Bestuurskamer (Zondag en zaterdag 1): (17-11-2020 momenteel n.v.t.) 

- Maximaal 2 bestuursleden van de bezoekende vereniging zijn toegestaan in 
de bestuurskamer van VV Oosterhout. Dit voorafgaand aan de wedstrijd, 
tijdens de rust en na afloop van de wedstrijd. 

- Trainer en team manager van de tegenpartij kunnen in overleg worden 
toegelaten. 

- Voor alle overige teams is er op zaterdag ochtend bezetting in het wedstrijd 
secretariaat aanwezig. 

- Wedstrijd secretariaat wordt ingericht in sponsorhome en bestuurskamer. 

Teambegeleiders van VV Oosterhout en andere verenigingen (17-11-2020 
momenteel n.v.t.): 

- Bij pupillenteams geldt maximaal een begeleider per kind, ook bij 
uitwedstrijden als rijouder. Check het protocol van de vereniging waar 
gespeeld gaat worden voor afwijkingen !! Voorkom discussie aan de poort; 

- Juniorenteams maximaal 6 begeleiders / rijouders per team. Check het 
protocol van de vereniging waar gespeeld wordt voor afwijkingen !! Voorkom 
discussie aan de poort. De extra begeleiders (maximaal 6 per team) geldt ook 
voor thuiswedstrijden ! 

- Seniorenteams met leider (s), trainer (s), vlagger, verzorger en 
wedstrijdselectie.  

- Teambegeleiders of rijouders zijn door de overheid vastgesteld als 
teambegeleider en mogen, rekening houdend met het hierboven gestelde 



maximum aantal begeleiders, te allen tijde toegang tot een sportcomplex 
hebben. 

- Geblesseerde spelers zijn niet toegestaan op het complex tijdens senioren 
wedstrijden, VV Oosterhout beschouwt hen als toeschouwers.  

 

Scheidsrechters (17-11-2020 momenteel n.v.t.): 

- Clubscheidsrechters zowel als KNVB Scheidrechters worden ontvangen in 
sponsorhome / bestuurskamer, dit voorafgaand aan de wedstrijd en na afloop 
van de wedstrijd; 

- Scheidsrechters wordt de mogelijkheid geboden om te douchen in een 
kleedkamer 
 

Hoe te handelen bij besmetting met Covid-19 bij actieve leden ?: 

- Meld een positieve test bij de vereniging via de betreffende jeugdcoördinator 
(in het geval van een speler) of technisch coördinator (in het geval van een 
trainer). Die meldt dit bij ons verantwoordelijk bestuurslid, Nick Oprins. 

- Zijn er de dagen ervoor directe/nauwe contacten geweest op de vereniging, 
dan worden de volgende zaken van kracht: 
- Indien de persoon in kwestie klachten had, dan blijft hij/zij en het team 10 

dagen thuis en komen dus niet naar e vereniging. 
- Indien de persoon in kwestie geen klachten heeft of ontwikkelt, dan blijft 

de persoon en het team 72 uur thuis en komen dus niet naar de 
vereniging. 

- VV Oosterhout houdt altijd contact met het GGD voor een passend advies 
en koppelt deze terug aan de persoon en het team.  

Overige opmerkingen: 

- VV Oosterhout doet een beroep op eenieder zijn of haar verstand, heb je 
klachten of het advies gekregen om thuis te blijven, houd je dan aan de 
geldende regels. 

- Tijdens uw bezoek aan sportpark de Contreie willen wij u verzoeken altijd 
minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot mensen die niet tot uw huishouden 
behoren. 

- Als we ons samen aan al deze maatregelen houden zorgen we er samen voor 
dat we kunnen sporten en samen kunnen genieten van een hapje en een 
drankje .Ook in deze voor iedereen onwerkelijke en lastige tijden. 

- Bij betreden van sponsorhome / bestuurskamer is registratie via QR code 
verplicht. 

- Voor actuele gegevens van tegenstanders en VV Oosterhout check de 
Coronaprotocollen in de app wedstrijdzaken of op voetbal.nl, dit kan in de 
voetbal.nl app. Je kan het protocol hier vinden: 



 

VV Oosterhout wenst u veel sportief plezier tijdens uw bezoek aan Sportpark De 
Contreie.  

  


