
  

 
 
Dinsdag 13 oktober zijn er door de Nederlandse regering nieuwe corona maatregelen aangekondigd. Dit heeft 
consequenties voor alle voetbalclubs en dus ook voor v.v. de Fendert. 
 
Op basis van de nu beschikbare informatie zijn de volgende maatregelen opgesteld Deze maatregelen gaan in op 14 
oktober 22:00 uur en gelden voorlopig voor 4 weken. 
 

• Alle KNVB wedstrijden vervallen (zowel voor de jeugd en senioren). 
 

• De standaard trainingen voor de seniorenteams vervallen (dit betreft alle spelers in de seniorenteams vanaf 18 
jaar). Het is wel toegestaan om in groepen van maximaal vier spelers te trainen. Dit moet zoveel als mogelijk 
plaatsvinden in een vaste samenstelling. De onderlinge 1,5 meter afstand moet altijd in acht wordt genomen. 
Zorg er ook voor dat duidelijk herkenbaar is bij welk groepje iedere speler hoort. 

 

• Alle jeugdteams t/m O19 kunnen blijven trainen, onderlinge wedstrijden zijn toegestaan. Jeugdspelers met 
klachten blijven thuis ! 
 

• De trainers / leiders zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van alle genoemde maatregelen binnen de 
betreffende teams tijdens de trainingen. 
 

• Kleedkamers zijn dicht, douchen is niet mogelijk. Tijdens de trainingsavonden is er altijd minimaal 1 kleedgang 
open, voor toegang tot het toiletblok en het ballenhok. Een EHBO koffer is beschikbaar in ballenhok kleedgang 2.  
 

• Kantine(s) zijn gesloten. 
 

• Toeschouwers, ouders ect. zijn tijdens trainingen niet toegestaan of welkom. We verzoeken de leiders en 
trainers van de pupillenteams, de jonge spelers te begeleiden van - en naar het met de ouders afgesproken op af 
- en ophaalpunt. 
 

• Iedereen die klaar is met zijn of haar training wordt geacht zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten. 
 

• De maatregelen zullen worden gehandhaafd door v.v. de Fendert. 
 
De gezondheid van iedereen gaat voor alles en daarom zijn deze maatregelen noodzakelijk. Wij vertrouwen op jullie 
begrip en medewerking. 
 
Als er nog vragen zijn over dit protocol dan kunt u deze stellen aan de COVID-19 aanspreekpunten van de vereniging: 
bestuur@vvdefendert.nl 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bestuur v.v. de Fendert. 
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