Corona Protocol 2021-2022 VV Oosterhout
Versie 14-11-2021

Tijdens de persconferentie van 12 november zijn er nieuwe maatregelen en adviezen
aangekondigd. Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november. De nieuwe
maatregelen en adviezen zijn door het NOCNSF omgezet naar een protocol voor
sportverenigingen. Dit protocol is te vinden via: https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsfprotocol-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:
UPDATE 14-11-2021:
•

Voor de buitensport geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie
(zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras
een CTB getoond moet worden.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en
voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches,
leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders
die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen.
Regels voor publiek bij sportwedstrijden/trainingen:
1. Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden/trainingen in de professioneleen amateursport.
2. Alleen toegang hebben personen die beroeps- of bedrijfsmatig
werkzaamheden verrichten.
a. Dit betekent ook dat zowel betaalde personen als vrijwilligers geen
coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien, op het moment dat zij een
functie voor de sport vervullen .
i. Wel raden wij U aan om de trainers/vrijwilligers te controleren om
onduidelijkheden bij de toegangscontrole te vermijden.
b. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
c. Houd 1,5 meter afstand.
i. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en
trainingen.
Voor het buiten sporten wordt een uitzondering gemaakt en hoeft er geen QRcode en ID check gedaan worden.

1. LET OP indien een persoon bij het buitensporten een gebouw binnen gaat
geldt de Coronacheck wel!
a. PUBLIEK is niet toegestaan.
b. Vrijwilligers, trainers etc. die geen actieve rol hebben dienen de
sportaccommodatie te verlaten.
c. Voor de horeca/kantines/wc’s/kleedkamers en alle andere
binnenruimtes moet van iedereen, vanaf 18 jaar en ouder bij het
binnengaan van de accommodatie de QR-code check en ID check
worden gedaan.
d. Houd 1,5 meter afstand
i. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en
trainingen.
Sportkantines/horeca: Nieuwe maatregelen horeca:

1. Op locaties met horecafunctie, zoals een sportkantine/horeca, vindt er een
verplichte controle plaats op het coronatoegangsbewijs (CTB) voor personen
van 18 jaar en ouder bij de ingang van het gehele gebouw
2. Horeca/kantine is gesloten vanaf 20:00 uur
3. Het is verplicht dat bezoekers een zitplaats hebben in de horeca/kantine.
4. Tevens is een QR code test verplicht op een kantine/horeca terras.
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

Toeschouwers
-

Zijn vanuit de overheid niet toegestaan.

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.

