
 
 

 

Maandag 28 september zijn er door de Nederlandse regering nieuwe corona maatregelen aangekondigd. Dit heeft 
consequenties voor alle voetbalclubs en dus ook voor v.v. de Fendert. 
 
Het bestuur heeft uitvoerig overleg gehad en de maatregelen bekeken en besproken. Op basis van de beschikbare 
informatie en de mogelijkheden binnen de club m.b.t de uitvoering en handhaving zijn de volgende regels opgesteld. 
De extra regels gaan in op 29 september 18:00 uur en gelden voorlopig voor 3 weken. 
 
Let op: deze regels zijn aanvullend op het reeds bestaande COVID’19 protocol van v.v. de Fendert: 
https://vvdefendert.svsplus.nl/uploads/COVID_19_protocol_rev_3.pdf 
 

• Trainingen en wedstrijden gaan door conform de huidige (wedstrijd)schema’s. 
 

• Senioren teams:  
o De kleedkamers en douches blijven beschikbaar voor de seniorenteams (zowel tijdens de trainingen als 

tijdens de wedstrijden!).  
o In de rust wordt geen thee geschonken. 

 

• Jeugdteams: 
o Trainingen: de kleedkamers zijn niet beschikbaar voor trainingen: in sporttenue naar de trainingen en 

thuis douchen!!  
o Wedstrijden: in sporttenue naar de wedstrijden en thuis douchen; dit geldt ook voor de tegenstanders. 

 

• Toeschouwers tijdens trainingen en wedstrijden zijn niet toegestaan van zowel v.v. de Fendert als van 
de tegenpartij. Begeleiders van teams worden wel toegelaten tot het sportpark: maximaal 4 begeleiders van v.v. 
de Fendert teams bij wedstrijden en trainingen en maximaal 6 begeleiders van de tegenstanders bij wedstrijden. 
 

• Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij 
vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Houd er rekening 
mee, dat ontvangende clubs mogelijk een maximaal aantal personen voor teambegeleiding hebben ingesteld. 
 

• Iedereen die klaar is met zijn / haar eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwer. Dit betekent dat 
zo snel mogelijk de sportaccommodatie moet worden verlaten. 
 

• De kantine(s) zijn gesloten. Wedstrijdsecretariaat in bestuurskamer is geopend. 
 

• Leiders / trainers van alle teams v.v. de Fendert en tegenstander dienen zich te melden bij wedstrijdsecretariaat 
in bestuurskamer kantine 1 voor verdere op te volgen instructies (jeugdteams ontvangen dan ook limonade voor 
in de rust). 

 

• De maatregelen zullen worden gehandhaafd door v.v. de Fendert. 
 
Strenge maatregelen die wij noodzakelijk moeten volgen. Wij zijn echter blij dat we kunnen blijven trainen en 
voetballen. De gezondheid van iedereen gaat voor alles en daarom zijn deze maatregelen noodzakelijk. Wij 
vertrouwen op jullie begrip en medewerking. 
 
Let op: maatregelen kunnen per vereniging afwijken en aangepast zijn aan de lokale situatie. Controleer dus ook de 
website van de club voor een uitwedstrijd, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bestuur v.v. de Fendert. 
 

https://vvdefendert.svsplus.nl/uploads/COVID_19_protocol_rev_3.pdf

