1

coronaprotocol vvo
Cr

Coronaprotocol voetbalvereniging Oldenzaal
Nu we ons opmaken voor een nieuwe competitieronde en we allemaal ontzettend zin
hebben om het veld op te gaan of langs de lijn voetbal te kijken, is het belangrijk dat we
afspraken maken over hoe we ons bewegen en gedragen op het sportpark en in het
clubhuis.
Alleen samen kunnen we corona aan. Het bestuur, de stichting, de sportparkbeheerder en
de vrijwilligers van het clubhuis staan voor de grote uitdaging om onze accommodatie zo
goed en zo veilig mogelijk in te richten.
Gezien de recente uitbraken in Oldenzaal, is het meer dan nodig dat we dit doen en ons er
aan houden. Zoals Mark Rutte in zijn laatste persconferentie schetste, is het juist de
vertrouwde, onderlinge omgeving waar nu de besmettingen ontstaan.
De KNVB en het NOC*NOF bieden elk protocollen aan voor verantwoord sporten. Dit
document is gebaseerd op de richtlijnen en adviezen die hier in staan. Sommige adviezen
zijn wellicht inkoppertjes, maar we vinden het toch belangrijk om ze te noemen.
We hebben gekeken naar de volgende onderwerpen:
*De basisregels
*Gedrag tijdens trainingen
*Gedrag tijdens wedstrijden
*Gedrag in het clubhuis en bestuurskamer
Als bestuur doen we een dringend beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Alleen
samen kunnen we corona aan.

Namens het bestuur,
Sandra Pool
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Inleiding
Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met
regels’ gegaan.
Deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze zomer loopt het
aantal bewezen besmettingen weer op en met de aanpassingen van 10 augustus streeft het
kabinet ernaar die toename te beperken, zodat nieuwe landelijke maatregelen uit kunnen
blijven.
Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per
gemeente extra maatregelen worden opgelegd.
Dit protocol gaat uit van de per 10 augustus geldende regels en zal, indien die in de komende
tijd veranderen, worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het
handelen op en binnen sportaccommodaties en bij het sporten zelf. De in dit protocol
gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. De ter plekke geldende
noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn.
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Algemene basisregels
Basisregels vanuit het RIVM en de rijksoverheid:


Voor alles geldt; gebruik uw gezond verstand.



Blijf thuis bij klachten en laat je testen.



Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.



Was vaak uw handen, met water en zeep, voor en na een bezoek aan ons sportpark.



Ben je 18 jaar of ouder? Houd 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten.



Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te
zingen of te schreeuwen.



Vermijd drukte.



Schud geen handen.



Nies of hoest in een papieren zakdoek en gooi deze na gebruik gelijk in de prullenbak.
Indien geen papieren zakdoek voor handen is, dan in de elleboog.

Basisregels die gelden tijdens een bezoek aan sportpark de Thij:


Volg ten allen tijde de looprichtingen en aanwijzingen op die op het sportpark en in
het clubhuis zijn aangegeven.



Bij drukte wees verstandig en besluit te wachten, zodat u niet in een rij komt te
staan, bijvoorbeeld bij de bar in het clubhuis. Probeer het nog een keer als het rustig
is.



Bij (lichte) klachten blijf thuis en volg de richtlijnen van de GGD.
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Afspraken tijdens trainingen
Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels tijdens de trainingen die op
het sportpark van vv Oldenzaal plaatsvinden. De vvo verwacht dat de onderstaande
maatregelen worden getroffen en nagestreefd door de gebruikers 18+:
Afstandsbeperking:
 Voor personen van 18 jaar en ouder geldt een afstandsbeperking van 1,5 meter. Let
op: tijdens de training en gedurende de spelvormen geldt deze afstandsbeperking
niet.
Aankomst en vertrek:
 Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark.
 Zorg dat je als trainer weet wie er aan- en afwezig zijn per training.
 Bij aankomst wordt iedereen verzocht via de reguliere ingang het sportpark te
betreden.
 Was voor aanvang training je handen en na ieder gebruik van het toilet.
 Hou 1,5 meter afstand bij het betreden van het sportpark. Geef elkaar de ruimte en
wacht op elkaar.
Kleedkamers:
 Na de training zijn er meerdere kleedkamere en douches per team beschikbaar. De
kleedkamerindeling wordt via een apart document verstuurd.
 In de kleedkamer geldt de 1.5 meter afstand tot elkaar.
 Maak als begeleiding groepjes om zo verspreid in de kleedkamer te kunnen zitten en
douchen
Materiaalgebruik:
 Al het gebruikte materiaal mag tijdens de training met elkaar gedeeld worden. Bij
veelvuldige aanraking met de handen, materiaal wassen na afloop van de training.
 Vermenging van de teams is per 1 juli toegestaan voor onderlinge partijvormen.
 Het gebruik van eigen materiaal van de trainer is toegestaan.
 Bij het veelvuldig gebruik van clubmateriaal uit het ballenhok dient dit regelmatig
schoongemaakt te worden met water en zeep. Daarnaast wordt verwacht dat het
clubmateriaal zorgvuldig wordt gebruikt en opgeruimd na afloop van de training.
 Bidons van het team mogen NIET worden gebruikt, iedere speler dient een eigen
bidon mee te nemen
Specificaties voor toeschouwers:
 Bezoekers dienen 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren als ze naar de training
komen kijken.
 Toeschouwers mogen NIET in het kleedkamergebouw komen, dit is alleen
toegankelijk voor spelers en begeleiders.
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Afspraken tijdens wedstrijden
Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels tijdens de wedstrijden die op
het sportpark van vv Oldenzaal plaatsvinden. De vvo verwacht dat de onderstaande
maatregelen worden getroffen en nagestreefd door de gebruikers:
Aankomst en vertrek:
 Kom, voor zoveel mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark.
 Zorg dat je als trainer weet wie er aan- en afwezig zijn per wedstrijd.
 Het is toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel
te reizen van en naar wedstrijden. Het advies is om een mondkapje te dragen voor
reizigers ouder dan 13 jaar.
Voor en na de wedstrijd en tijdens de rust:
 Voorafgaand aan de wedstrijd worden er geen handen geschud.
 De pasjescontrole vindt altijd buiten plaats, op het veld of buiten bij de kleedkamer.
 Teams betreden gefaseerd het veld, zowel voor de warming-up als voor de aftrap.
 De toss gebeurd op de gewone en traditionele wijze, zonder handen schudden.
 Na de wedstrijd worden er wederom geen handen geschud.
 Teams verlaten altijd gefaseerd het veld.
 Bidons van het team mogen NIET worden gebruikt, iedere speler dient een eigen bidon
mee te nemen.
 Vermijd schreeuwen. Doe het geven van aanwijzingen op spraakvolume en maak 1-op1 contact met de speler.
 Laat het uitgebreid juichen achterwege. Geef elkaar bijvoorbeeld een elleboog of voetje
na het scoren. Doe dit ook bij het oplossen van conflicten na een overtreding.
 In de dug-out geldt ook de 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 18 jaar.
Personen die niet in de dug-out passen dienen naast de dug-out plaats te nemen op
aparte stoelen, op 1.5 meter afstand.
 Laat bij voorkeur alleen wisselspelers en trainers in de dug-out plaatsnemen. Eventueel
kan één verzorger ook plaatsnemen in de dug-out.
 Om de dug-out niet te laten uitpuilen wordt aangeraden leiders en specialistentrainers
niet tot de wedstrijdselectie te laten behoren.
Specificaties voor toeschouwers:
 Vermijd schreeuwen en zingen, laat het geven van aanwijzingen aan de trainer over
en moedig aan op spraakvolume.
 Zorg dat u de wedstrijd aanschouwt op 1,5 meter afstand van elkaar.

▼
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Kleedkamers:
 Indien mogelijk, zijn er meerdere kleedkamers per team beschikbaar.
 Maak als begeleiding groepjes om zo verspreid in de kleedkamer te kunnen zitten en
douchen.
 In de kleedkamer geldt de 1.5 meter afstand tot elkaar.
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Afspraken in het clubhuis en bestuurskamer
Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels in het clubhuis en in de
bestuurskamer. De vvo verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en
nagestreefd door de gebruikers:
Looprichting:
 Ten allen tijde wordt u verzocht zich te houden aan de looprichting die geldt in het
clubhuis van vv Oldenzaal.
 Er is een specifieke in- en uitgang gecreëerd die staat aangegeven met pijlen. Deze
zijn zichtbaar op de vloer van het clubhuis.
 Voor het betreden van het clubhuis wordt u verzocht uw handen te desinfecteren
met gel middels het apparaat bij de ingang.
 Bezoekers van wedstrijden worden verzocht contactgegevens op een formulier in te
vullen. Deze data wordt na 10 dagen vernietigd.
Zitplekken:
 Er kunnen maximaal 40 personen in het clubhuis.
 Zitplekken zijn gecreëerd volgens de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid
aangegeven met een groene sticker.

Met tafels en stoelen kan niet worden geschoven, ook personen onder 18 jaar
dienen te gaan zitten op de aangegeven plekken.
 Voor het bestellen en afhalen van drinken is een vaste plek aangewezen; de bar met
het klap-tafelblad.
 Wij vragen u bij het bestellen bij voorkeur te betalen met PIN.
 Bij het bestellen en afhalen vragen we ook om rekening te houden met 1,5 meter.
Gebruik toiletten:
 Het gebruik van de toiletten is voor iedereen toegestaan.
 Bij het vrouwen toilet geldt niet meer dan twee personen in het toiletblok.
 Bij de heren geldt niet meer dan drie personen in het toiletblok.
 Was na afloop uw handen bij de daarvoor toegewezen wasbak.
 Maak tevens gebruik van de papieren doekjes die voorhanden zijn.
 Maak uitsluitend gebruik van de toiletten die beschikbaar gesteld zijn.
Gebruik bestuurskamer:
 De bestuurskamer is toegankelijk voor, tijdens en na wedstrijden van het eerste voor
maximaal twee personen van vv Oldenzaal, maximaal twee personen van de
bezoekende partij en de scheidsrechter.
 In de bestuurskamer geldt de 1,5 meter afstand en wordt gebruik gemaakt van de
aangewezen zitplaatsen.
▼
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Thuiswedstrijden eerste:
 Het innen van entreegeld blijft van kracht.
 De verkoop van loten is opgeschort.
 De koffieverkoop vindt plaats ter hoogte van de schuifpui.
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