
Update Corona maatregelen 28-9-2020 
Het kabinet heeft op maandag 28-9-2020 nieuwe maatregelen aangekondigd. Dit betekent 
dat er nieuwe regels zijn opgesteld, welke gelden bovenop de al bestaande regels. In 
hoofdlijnen verandert er het een en ander voor het bezoeken van het sportpark en het 
bezoeken van de kantine. We hebben deze update opgedeeld in de volgende onderwerpen:  

- Algemene uitgangspunten;  
- Richtlijnen t.b.v. veiligheid- en hygiëneregels voor de sport;  
- Trainingen leden V.V. Corenos  
- Wie of wat zijn wel en niet toegestaan op de accommodatie van V.V. Corenos  

 
Algemene uitgangspunten  
V.V. Corenos heeft in haar eerdere corona protocol  algemene regels opgesteld waar 
iedereen zich aan dient te houden. Deze regels zullen blijven staan. Veranderingen die 
belangrijk zijn voor de komende 3 week, zijn in deze update aangegeven.  
 
! Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij 
(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) 
hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Voor 
kinderen t/m 12 jaar geldt dit alleen bij koorts !  
 
Richtlijnen t.b.v. veiligheid- en hygiëneregels voor de sport  

- 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: dit geldt voor iedereen; 

- Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het 
sporten en tot kinderen t/m 12 jaar; 

- Vermijd drukte; 
- Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 
- Schud geen handen; 
- Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 
- Alle coaches en leiders doen een gezondheidscheck voor aanvang van de training of 

wedstrijd; 
 
Trainingen leden V.V. Corenos  

- Vanaf 29-9-2020 dienen 3 weken alle spelers, speelsters en staf zich thuis om te 
kleden voor een training;  

- Na afloop van een training dienen spelers, speelsters en staf zo spoedig mogelijk het 
sportpark te verlaten;  

- Ouders mogen hun kinderen ophalen en afzetten bij het sportpark, maar mogen het 
sportpark zelf niet betreden.  

 
Regels bezoeken sportpark V.V. Corenos voor de komende 3 weken 

- Vanaf 29-9-2020 zijn toeschouwers 3 weken niet welkom op het sportpark;  
- Vanaf 29-9-2020 is de kantine 3 weken gesloten;  
- Alle uitspelende teams waarvan het sportpark zich binnen een straal 20 km van 

Roodeschool bevindt, dienen zich thuis om te kleden;  



- Uitspelende teams buiten bovenstaande 20 km mogen op het sportpark douchen en 
omkleden. Spelers dienen ook tijdens het douchen 1,5 meter afstand te houden. Het 
bestuur kan besluiten uit spelende teams thuis te laten omkleden, wanneer er 
bijvoorbeeld niet meerdere kleedkamers per team kunnen worden toegewezen. 
Clubs zullen dan van te voren worden ingelicht; 

- kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij 
wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn en worden niet beschouwd als 
toeschouwers; 

- Chauffeurs van jeugdleden (ook O19) vallen onder teambegeleiding. Zij vallen dus 
niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd; 

- Het aantal sporters en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk. Dit geldt 
voor trainingen, oefenwedstrijden en normale wedstrijden;  

- Alle personen die aanwezig zijn tijdens wedstrijden, dienen zo spoedig mogelijk na 
de wedstrijd het sportpark te verlaten. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk;  


