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Uiteraard is Voetbal vereniging Oosterhout content dat er vanaf het weekend van 4 
en 5 september weer officiële bekerwedstrijden gespeeld mogen worden voor 
senioren en junioren en dat weldra ook de pupillen weer officiële wedstrijden zullen 
gaan spelen.  

Het gaat gelukkig de goede kant op voor wat betreft de bestrijding van het Covid-19 
virus in Nederland. Uiteraard gelden er nog maatregelen rondom sporten op een 
sportcomplex en in groepsverband. 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/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.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 direct testen; 
- Pas hygiëne toe zoals geadviseerd door de overheid; 
- Houd altijd 1,5 meter afstand tot mensen buiten het eigen huishouden; 
- Vermijd drukte 
- Zorg voor voldoende frisse lucht 

Kleedkamers: 

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

- In de kleedkamers dienen volwassenen te allen tijden 1,5 meter afstand van 
elkaar te bewaren in de kleedkamer. 

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

Kantine: 

- Registreer u zelf bij binnenkomst via de aanwezige QR codes en laat aan de 
vrijwilligers achter de bar zien dat dit is gebeurd. 

- Lukt dit niet met de QR code via de telefoon ? Er ligt een fysieke intekenlijst 
achter de bar, vul deze samen met de vrijwilliger in. 

- VV Oosterhout ziet enkel uw naam bij registratie via de QR code. Bij eventueel 
bron- en contactonderzoek worden de gegevens via het bedrijf wat het 
programma heeft ontwikkelt, verstrekt aan de GGD. Papieren intekenlijsten 
worden na twee weken vernietigd. 

https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf


- Het nuttigen van dit alles doet u binnen en buiten op ons terras altijd zittend 
op een stoel (mag ook op de tribune stoelen). 

- Staan in de kantine of op de tribune is in deze tijd helaas uit den boze, dit 
vanwege de geldende horeca protocollen. 

- Uiteraard mag u ons toilet bezoeken maar ga daarna snel weer naar uw 
zitplaats. 

- VV Oosterhout zorgt ervoor dat op de drukkere momenten er een drietal 
afreken punten en afhaalpunten beschikbaar zijn, zodat alles snel doorloopt. 

- Betaal aub zoveel als mogelijk contactloos.  
- Heb a.u.b. geduld nu alles wellicht wat langer duurt dan normaal, onze 

vrijwilligers hebben natuurlijk ook om te gaan met al deze protocollen. 

Toeschouwers 

- Zijn toegestaan en houden zich aan de basisregels..  

Sporters: 

- Houden zich voor en na de wedstrijden aan de basisregels 

Secretariaat 

- Voor alle teams is er op zaterdag ochtend bezetting in het wedstrijd 
secretariaat aanwezig, voor vragen en opmerkingen. 

Scheidsrechters KNVB 

- Worden altijd ontvangen door een official van VV Oosterhout. 

Overige opmerkingen: 

- 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. 

 

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

  


