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Coronaregels s.v. Veensche Boys
Algemeen:
•
•
•
•
•
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
Vermijd drukte.
Was je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
Schud geen handen.

Accomodatie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Volg de aanwijzingen van een ieder, zowel op de accommodatie als in het clubhuis.
Houd overal 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de spelers, langs het veld, op de tribune in het
clubhuis, op het terras en in de kleedkamer.
Personen die tot één huishouden behoren hoeven onderling geen afstand te houden.
Volg in het clubhuis de looplijnen. Houd gepaste afstand, ook daar waar de looplijnen elkaar
kruisen.
Er geldt een maximaal aantal toeschouwers van 250 personen per wedstrijdveld, inclusief tribune
Voetballers, officials, medewerkers en betrokken vrijwilligers tellen niet als toeschouwers.
Als er voor de wedstrijden meer dan 250 bezoekers verwacht worden, zal er met een
reserveringssysteem en gezondheidscheck worden gewerkt.
Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet
toegestaan.

Clubhuis:
•
•
•
•
•
•
•
•

In het clubhuis mogen gelijker tijd honderd mensen aanwezig zijn.
Bij verblijf in het clubhuis dien je gebruik te maken van een zitplaats. Aan de tafels mogen
maximaal 4 personen plaatsnemen. Houd daarbij 1,5 meter afstand. Stoelen en tafels mogen niet
verplaatst worden.
Op het terras dien je gebruik te maken van een zitplaats. Staan is hier niet toegestaan. Stoelen en
tafels mogen niet verplaatst worden.
Indien je enkel iets haalt en daarna het clubhuis weer verlaat hoef je niet te zitten.
Het heeft de voorkeur met pin of contactloos te betalen.
Vergaderingen en bijeenkomsten van commissies, trainers leiders etc. dienen vooraf in overleg
met het bestuur besproken te worden.
Spelers/speelsters dienen zich eerst te douchen voordat ze het clubhuis mogen betreden. Ook
het even gauw halen van iets te drinken is niet toegestaan in wedstrijdtenue.
Wedstrijdbesprekingen zijn alleen mogelijk voor Veensche Boys 1 en Veensche Boys 2.

Kleedkamers:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Het openen en sluiten van de kleedkamers wordt centraal geregeld.
Voor seniorenteams is op trainingen en wedstrijddagen een kleedkamer beschikbaar en is het
toegestaan om gebruik te maken van de douches.
Veensche Boys 1 en Veensche Boys 2 zullen 2 kleedkamers ter beschikking hebben op
wedstrijddagen. Dit geldt ook voor hun tegenstanders.
Voor jeugdteams is op trainingen en wedstrijddagen een kleedkamer beschikbaar en is het
toegestaan om gebruik te maken van de douches.
Bij, met name, de kleinere jeugd (08/09/010/011) mogen er geen ouders in de kleedkamers
aanwezig zijn. Alleen de trainer(s) en/of leider(s) hebben toegang tot de kleedkamer.
Blijkt, dat zonder hulp, het toch wat problemen geeft met het aankleden dan is het een advies
om de spelers/speelsters thuis al hun wedstrijdkleding aan te laten doen.
Bij thuiswedstrijden wordt 1 kleedkamer per team ter beschikking gesteld aan de bezoekende
teams en is het toegestaan om gebruik te maken van de douches.
Voor seniorenteams en jeugdteams (18 jaar en ouder) geldt dat de 1,5 maatregel toegepast
moet worden in de kleedkamers. Dit houdt in dat er niet meer dan 7 personen in de kleedkamer
aanwezig mogen zijn.
Na afloop is de kleedkamer geen verblijfruimte. Doorstroming staat voorop.
Zorg dat de kleedkamer schoon achter wordt gelaten.
In de rust blijven alle teams op het veld, met uitzondering van Veensche Boys 1, Veensche Boys
2, Veensche Boys 3 en Veensche Boys JO19-1.

Advies:
•
•
•
•
•

Wij adviseren om alle spelers tijdens trainingen en wedstrijden een eigen bidon mee te laten
nemen.
Bij het vervoer naar uitwedstrijden hanteren we de regels van de overheid. Wanneer je met
personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto dan is het advies om een
mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder.
Is er iemand uit een gezin getest op Corona en de uitslag is nog niet bekend dan blijft het gehele
gezin thuis en komt niet naar ons complex.
Bij uitwedstrijden houd je je aan alle regels van de organiserende vereniging. Vooraf is het
verstandig om de website van de bezoekende vereniging te raadplegen om te bekijken welke
Corona-maatregelen er gehanteerd worden.
Ouders en spelers/speelsters rijden op dit moment minder met elkaar mee vanwege de Corona.
Hierdoor is het drukker op ons parkeerterrein door bezoekende verenigingen. Daarom willen wij
iedereen verzoeken die een thuiswedstrijd speelt om zo veel als mogelijk op de fiets naar ons
complex te komen.

Wij vragen uw aandacht, begrip en medewerking voor de genomen maatregelen. Indien u hierover
vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen.
Bestuur s.v. Veensche Boys

