Corona protocol v.v. DKB '44
Beste leden, supporters en andere gasten,
Fijn dat we weer kunnen voetballen en dat we jullie mogen ontvangen op ons sportpark. Als
vereniging vinden we veiligheid en gezondheid belangrijk en daarom vragen we jullie de
coronamaatregelen zorgvuldig na te leven. Hieronder zullen we kort informeren over de regels en
adviezen zoals wij die als verenging hebben opgesteld op basis van de regelgeving vanuit de
overheid en de KNVB. Samen zorgen we ervoor dat we gezond blijven en ons sportpark open kan
blijven!
Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand, want zo houden we Corona buiten de deur!

Algemene regels, adviezen en afspraken op sportpark De Oversteek:
• Blijf thuis bij de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
koorts;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft;
• Blijf nog 14 dagen thuis nadat iemand in jouw huishouden of nabije omgeving positief getest is op
het nieuwe coronavirus (COVID-19);
• Ben je 18 jaar of ouder? Houd dan 1,5 meter afstand van andere personen buiten jouw
huishouden wanneer je niet op het veld staat en bezig bent met de training of wedstrijd;
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• Vermijd het aanraken van je gezicht, geef geen boks en schud geen handen;
• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• Was je handen met water, zeep en waar mogelijk desinfectiemiddel voor en na bezoek aan het
sportpark;

Aandachtspunten:
• Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer naar het sportpark (probeer geen personen uit andere
gezinnen mee te nemen als je met de auto komt).
• Als je op het sportpark komt, moet v.v. DKB ´44 verplicht vragen om je te registreren ten behoeve
van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Als iemand geen toestemming wil
geven, kan de toegang niet worden geweigerd. De vereniging bewaart de geregistreerde gegevens
14 dagen en zal ze daarna vernietigen.

Trainingen en wedstrijden:
• Ben je 18 jaar of ouder? Houd dan 1,5 meter afstand van andere personen buiten jouw
huishouden wanneer je niet op het veld staat;
• Kom zo min mogelijk met je handen aan de bal en andere materialen die je gebruikt bij de
wedstrijden/trainingen;
• Neem je eigen bidon of flesje (voorzien van naam) mee om uit te drinken;
• Douchen tijdens trainingen en wedstrijden is mogelijk. Probeer wel zoveel mogelijk 1,5 meter
afstand te bewaren. Wij adviseren elk team in verschillende groepen te gaan douchen (dus niet
iedereen tegelijkertijd in de kleedkamer). Het is dus ook mogelijk om thuis te gaan douchen;
• De kantine is geopend. Houd je daar ook aan de regels/afspraken! Wanneer het mogelijk is,
probeer dan zoveel mogelijk buiten consumpties te nuttigen. Dit is in verband met een beperkt
aantal plaatsen in de kantine. Wij adviseren om te betalen met PIN;
• Trainers/leiders houden een lijst bij wie er per training deelnemen, bewaar deze lijst maximaal vier
weken lang. Trainers/leiders zijn eindverantwoordelijk voor het schoonmaken van de materialen die
gebruikt worden bij trainingen en wedstrijden (ballen / vlaggenstokken / kleedkamers / etc.;
• Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek
contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
• Ga je naar een uitwedstrijd? Houd je aan alle regels op het sportpark van de tegenstander!
Wanneer je in een voertuig zit met anderen buiten je huishouden, dan adviseren we je een
mondkapje te dragen als je zelf 13 jaar of ouder bent;
• Wij adviseren teambesprekingen buiten plaats te laten vinden;
• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en spelers, ook in de
dugout;
• Overleg ter plekke met de organisatie of de trainer/leider van de tegenstander waar de warmingup kan plaatsvinden. Hierbij dienen de spelers minimaal 1,5 meter afstand te houden tot zowel het
speelveld, de assistent-scheidsrechter als eventuele toeschouwers;
• Trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor het naleven van de bovenstaande maatregelen. Zij zijn
het aanspreekpunt voor ieder team;

Heel veel sportplezier toegewenst!
Bestuur v.v. DKB '44

