VVZ ’49 COVID-19 (Corona) protocollen
 SAMENVATTING DOEL PROCEDURE

Deze protocollen geven concrete invulling aan de richtlijnen van het De overheid, RIVM, KNVB en de gemeente. Dat gaat over
afstand houden, over hygiëne en over bescherming. Wij volgen de landelijke richtlijnen en proberen daar duidelijkheid in te
scheppen richting onze leden, vrijwilligers en bezoekers. Waar stelselmatig overtredingen worden waargenomen, heeft de
coronasteward of lid van onze commissies, het recht om de regels strakker aan te trekken. Veiligheid van onze leden,
vrijwilligers en bezoekers hebben de hoogste prioriteit.
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INLEIDING


Wegens de oplopende aantallen besmettingen met het COVID- 19 (Coronavirus), heeft de rijksoverheid een aantal
maatregelen aangescherpt voor de komende drie weken. Wij kijken naar wat er mogelijk is binnen alle richtlijnen en proberen
zo goed mogelijk op de hoogte te blijven, zodat wij onze leden een beperkter, maar hopelijk wel, een goed aanbod kunnen
leveren. Hierdoor hebben we wel een paar maatregelen moeten nemen, om een zo veilig mogelijke omgeving voor onze
leden te creëren.



Kijk altijd op de website van VVZ ’49 voor het laatste nieuws omtrent Corona en maatregelen.



https://www.vvz49.nl/corona-protocollen-vvz-49



Vanwege de verplichte sluiting van de kantine, zal er ook geen thee beschikbaar zijn in de rust van de elftallen.



Alleen de toegangspoort bij de parkeerplaats is open. Deze poort is bemand door een steward. Toegang is alleen mogelijk
met het gehele team. Dit geldt voor zowel de elftallen van VVZ ‘49 als voor bezoekers.



Er zijn geen toeschouwers welkom en de sportkantine is gesloten.



Bij andere verenigingen zijn ook geen toeschouwers welkom en is de kantine gesloten. Raadpleeg daarom voor vertrek, altijd
de website van de ontvangende vereniging wat de daar geldende regels zijn.



Mocht je vragen of nog betere ideeën hebben, stuur die dan naar bestuur@vvz49.nl

RICHTLIJNEN STEWARD VVZ ‘49
Welkom heten van het uitspelende team of scheidsrechter.
Toegang verlenen aan complete teams, losse supporters mogen niet naar binnen.
Route om te lopen aangeven. Langs het hoofdveld. Om de kantine, naar het wedstrijd secretariaat. 1 persoon per
team mag naar binnen.
Aangeven dat de kantine gesloten is, maar dat er in het kleedkamer complex toiletten beschikbaar zijn.
Toezicht op het publiek van het hoofdveld, dit mogen alleen de rijdende ouders van de tegenstanders onder 17 jaar
zijn.
Aangeven dat wij verwachten dat zij na de wedstrijd gelijk het complex weer verlaten. Het is niet toegestaan om bij
andere wedstrijden te kijken.
Vragen om aandacht op de 1,5 meter afstand.
Iedereen zijn eigen persoonlijke bidon. Het gebruik van een rek met bidons is verboden. Bidon moet in eigen
beheer blijven.
Mocht je geïnfecteerd zijn door Corona en heb je wellicht contact gehad met mensen bij VVZ ’49, laat dit direct
weten aan bestuur@VVZ49.nl

RICHTLIJNEN CORONA TRAINERS/LEIDERS VVZ ‘49
Alle richtlijnen vanuit de overheid zijn van kracht.
Volg de aanwijzingen op de borden en de looproutes op de grond.
Gelijk na de wedstrijd/training naar huis.
Bij uitwedstrijden vertrek vanaf de parkeerplaats en check altijd de website van de bezoekende vereniging voor de
laatste update.
Om het onze hek steward zo makkelijk mogelijk te maken. Alleen per elftal naar binnen. Verzamelen op de
parkeerplaats en als 1 team naar binnen.
Bij uitwedstrijden vertrek vanaf de parkeerplaats en niet vanaf het VVZ ‘49 terrein.
Er zijn geen toeschouwers welkom en de sportkantine is gesloten.
Bij andere verenigingen zijn ook geen toeschouwers welkom en is de kantine gesloten. Raadpleeg daarom voor
vertrek, altijd de website van de ontvangende vereniging wat de daar geldende regels zijn.
Voor alle jeugdelftallen t/m de O12-1 is er geen kleedkamer beschikbaar. Voor de oudere elftallen is er wel een
kleedkamer beschikbaar, maar daar kunnen maar 8 personen per keer in. Kom omgekleed naar de vereniging en
douche thuis.
Mocht je als uitzondering toch gebruik maken van de douche accommodatie, ruim alles goed op en houd het
schoon. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de kleedkamer accommodatie open blijft. Houd afstand ook in
de kleedkamer.
Maximaal 2 personen in het ballenhok. Wacht buiten het kleedkamer gebouw tot de persoon voor je klaar is.
Iedereen zijn eigen persoonlijke bidon. Het gebruik van een rek met bidons is verboden. Bidon moet in eigen
beheer blijven.
Help elkaar en geef elkaar de ruimte, onderling moeten wij zorgen dat alles mogelijk moet zijn voor onze
vereniging.
Mocht je geïnfecteerd zijn door Corona en heb je wellicht contact gehad met mensen bij VVZ ’49, laat dit direct
weten aan bestuur@VVZ49.nl

RICHTLIJNEN CORONA SPELERS VVZ ‘49
Alle richtlijnen vanuit de overheid zijn van kracht.
Volg de aanwijzingen op de borden en de looproutes op de grond.
Gelijk na de wedstrijd/training naar huis.
Bij uitwedstrijden vertrek vanaf de parkeerplaats en check altijd de website van de bezoekende vereniging voor de
laatste update.
Om het onze hek steward zo makkelijk mogelijk te maken. Alleen per elftal naar binnen. Verzamelen op de
parkeerplaats en als 1 team naar binnen.
Bij uitwedstrijden vertrek vanaf de parkeerplaats en niet vanaf het VVZ ‘49 terrein.
Er zijn geen toeschouwers welkom en de sportkantine is gesloten.
Bij andere verenigingen zijn ook geen toeschouwers welkom en is de kantine gesloten. Raadpleeg daarom voor
vertrek, altijd de website van de ontvangende vereniging wat de daar geldende regels zijn.
Voor alle jeugdelftallen t/m de O12-1 is er geen kleedkamer beschikbaar. Voor de oudere elftallen is er wel een
kleedkamer beschikbaar, maar daar kunnen maar 8 personen per keer in. Kom omgekleed naar de vereniging en
douche thuis.
Mocht je als uitzondering toch gebruik maken van de douche accommodatie, ruim alles goed op en houd het
schoon. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de kleedkamer accommodatie open blijft. Houd afstand ook in
de kleedkamer.
Maximaal 2 personen in het ballenhok. Wacht buiten het kleedkamer gebouw tot de persoon voor je klaar is.
Iedereen zijn eigen persoonlijke bidon. Het gebruik van een rek met bidons is verboden. Bidon moet in eigen
beheer blijven.
Help elkaar en geef elkaar de ruimte, onderling moeten wij zorgen dat alles mogelijk moet zijn voor onze
vereniging.
Mocht je geïnfecteerd zijn door Corona en heb je wellicht contact gehad met mensen bij VVZ ’49, laat dit direct
weten aan bestuur@VVZ49.nl

RICHTLIJNEN CORONA BEZOEKERS VVZ ‘49
Alle richtlijnen vanuit de overheid zijn van kracht.
Volg de aanwijzingen op de borden en de looproutes op de grond.
Gelijk na de wedstrijd/training naar huis.
Om het onze hek steward zo makkelijk mogelijk te maken. Alleen per elftal naar binnen. Verzamelen op de
parkeerplaats en als 1 team naar binnen.
Er zijn geen toeschouwers welkom en de sportkantine is gesloten.
Check altijd de website van VVZ ’49 voor vertrek om te kijken naar de laatst beschikbare corona maatregelen.
Voor alle jeugdelftallen t/m de O12-1 is er geen kleedkamer beschikbaar. Voor de oudere elftallen is er wel een
kleedkamer beschikbaar, maar daar kunnen maar 8 personen per keer in. Kom omgekleed naar de vereniging en
douche thuis.
Mocht je als uitzondering toch gebruik maken van de douche accommodatie, ruim alles goed op en houd het
schoon. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de kleedkamer accommodatie open blijft. Houd afstand ook in
de kleedkamer.
Maximaal 2 personen in het ballenhok. Wacht buiten het kleedkamer gebouw tot de persoon voor je klaar is.
Iedereen zijn eigen persoonlijke bidon. Het gebruik van een rek met bidons is verboden. Bidon moet in eigen
beheer blijven.
Help elkaar en geef elkaar de ruimte, onderling moeten wij zorgen dat alles mogelijk moet zijn voor onze
vereniging.
Mocht je geïnfecteerd zijn door Corona en heb je wellicht contact gehad met mensen bij VVZ ’49, laat dit direct
weten aan bestuur@VVZ49.nl

RICHTLIJNEN CORONA ARBITRAGE VVZ ‘49
Heb je een van de volgende klachten: grieperig, hoesten, niezen, koorts, kortademig, kom niet naar VVZ ‘49.
Was vaak je handen.
Voorbereidend gesprek met assistenten, communiceer met teammanagers/elftalleiders dat gesprek buiten zal
plaatsvinden.
Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand kunnen zitten, wijs teammanagers/elftalleiders op
de 1,5-meter afstand in en rondom de dug-out.
Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Alle
partijen kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen.
Gebruik papieren zakdoekjes en stop ze na gebruik in de afvalemmer.
Als je moet hoesten of niezen, doe je dat in de binnenzijde van de ellenboog.
Geef elkaar geen hand. Ook niet voor of na de wedstrijd. Uiteraard blijft het sportieve aspect een van onze
kernwaarde bij VVZ ’49. Er zijn ook andere manieren om elkaar te begroeten.
Volg de aanwijzingen op de borden en de looproutes op de grond.
De kleedkamer accommodatie is open, maar kom zoveel mogelijk omgekleed naar de vereniging en douche waar
mogelijk thuis. Dit vragen wij ook aan onze thuis spelende teams.
Mocht je wel gebruik maken van de kleedkamer en douche accommodatie, ruim alles goed op en houd het schoon.
Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de kleedkamer accommodatie open blijft. Houd afstand ook in de
kleedkamer.
Houd 1,5 meter afstand van elkaar
Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan voor aanvang van de wedstrijd de scheidsrechter of
assistent-scheidsrechter in de kleedkamer te bezoeken om de wedstrijd te bespreken. Zoek samen een geschikte
locatie en houdt 1,5 meter afstand in acht.
Mocht je geïnfecteerd zijn door Corona en heb je wellicht contact gehad met mensen bij VVZ ’49, laat dit direct
weten aan bestuur@VVZ49.nl
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