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COVID-19 PROTOCOL  
V.V. DE FENDERT: 

(Rev.3 06-09-2020) 

 

 

 
Algemeen: 
1. Blijf bij klachten thuis en laat je testen; 
2. Blijf thuis als er iemand in jouw huishouden positief getest is, richtlijn 10 dagen; 
3. Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes); 
4. Was vaak je handen met zeep en hoest en nies in je ellenboog; 
5. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg; 
6. Schud geen handen. 
 
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 meter afstand: 

• Iedereen van 18 jaar of ouder dient buiten de training en wedstrijden te allen tijde 1.5 meter 
afstand te houden tot elkaar! Het is enkel toegestaan om tijdens de training en wedstrijden 
binnen de 1,5 meter van elkaar te komen. Bij de wandeling naar het trainingsveld of 
wedstrijdveld dient deze 1,5 meter afstand wel gehouden te worden! 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1.5 meter afstand te houden tot elkaar en tot 
volwassenen. 

• Jongeren van 13 tot 18 (dus tot en met 17) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
 
Personen die terugkeren vanuit “Oranje” gebieden: 

• Iemand die terugkeert vanuit een “Oranje” gebied dient minimaal 10 dagen in quarantaine te 
gaan. 

• Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een “Oranje” gebied. 
 

COVID-19 aanspreekpunten v.v. de Fendert: 

• Kees Rombouts  

• Erik Machielse 
Bij deze personen kunt u terecht voor eventuele vragen, opmerkingen en adviezen via 
bestuur@vvdefendert.nl 
 
Kantine en terras: 
In de kantine en op het terras gelden de volgende richtlijnen: 

• De kantine 1 is geopend op donderdagavond, op zaterdag en zondag (kantine 1 is voorlopig 
gesloten op dinsdagavond; kantine 2 is voorlopig geheel gesloten). Uitzonderingen in speciale 
gevallen zijn mogelijk en bespreekbaar, maar alleen in overleg met COVID-19 aanspreekpunten. 

• Houd 1,5 meter afstand, dit geld binnen de kantine en op het terras. Daarbij geldt ook:  
a) Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer 

personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten  
b) Aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer 

personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.  

• Volg de aangegeven looproutes, en loop niet door afzettingen. 

• Gebruik de juiste ingang (hoofdingang zijde velden) en uitgang (terras), deze staan duidelijk 
aangegeven. 

• Draag zorg hygiëne in en rondom kantine/terras. Ontsmet of was (regelmatig) de handen. 
Desinfectiemiddel voor de handen is beschikbaar bij de entree en/of bij de kantinemedewerkers.  

• De toiletten zijn bereikbaar via de hoofdingang.  
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• Het plaatsen van bestellingen aan de bar is mogelijk bij de 2 hiervoor ingerichte locaties 
(afscherming met plexiglas). 

• We werken met zoveel mogelijk (vaste) zitplekken en verzoeken iedereen om daar gebruik van te 
maken. Ook op het terras mag je alleen zitten, niet staan. 

• Tafels mogen niet verplaatst worden.  

• Houd je aan de richtlijnen en volg de aanwijzingen van de kantinemedewerkers en/of 
bestuursleden.  

• Het is de intentie is om de keuken weer te gaan openen op zaterdag en zondag. We onderzoeken 
momenteel in overleg met de kantinebeheerders de mogelijkheden en de voorwaarden 
waaronder dit kan plaatsvinden. 

 
Registratie contactgegevens bij bezoek van kantine en/of terras: 
Volgens de richtlijnen van de overheid vragen wij onze kantine - en terrasbezoekers om zich bij elk 
bezoek te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een eventuele 
besmetting. Dit kan vooralsnog op 2 manieren: 

• Smartphone: scannen van de in kantine en op terras beschikbare QR-code. 

• Handmatig: invullen van een registratielijst/formulier bij ingang van de kantine. 
 
Bestuurskamer: 

• In de bestuurskamer mogen maximaal gelijktijdig 7 personen aanwezig zijn.  

• De bestuurskamer is alleen beschikbaar voor de gastheer, scheidsrechters en voor het aan- en 
afmelden van de teams.  

• Gebruik de juiste ingang (via kantine) en uitgang (via kantine naar terras), looproute staat 
duidelijk aangegeven. 

• Op wedstrijddagen van het eerste elftal tussen 14:00 en 17:00 uur is bestuurskamer alleen 
beschikbaar voor de gastheer, scheidsrechter, eventuele begeleiding en/of bestuursleden van 
zowel v.v. de Fendert als de bezoekende club, met een maximum van 3 per club.  

 
Senioren - kleedkamers: 

• De kleedkamers en douches zijn beschikbaar voor de seniorenteams (zowel tijdens de trainingen 
als tijdens de wedstrijden!). 

• Per kleedkamer mogen, gezien de anderhalve meter maatregel, maximaal 7 personen tegelijk 
aanwezig zijn.  

• Ingang van beide kleedkamergangen is aan zijde van de voetbalvelden, de uitgang is aan zijde van 
de fietsenstalling.  

• Volg de looproutes zoals aangebracht in en rondom de accommodatie. 

• Toiletten in de kleedkamergangen zijn beschikbaar voor alle leeftijden.  

• Voor de seniorenteams en hun tegenstanders worden voor zover mogelijk twee kleedkamers ter 
beschikking gesteld. Daar waar dit niet mogelijk is, zal het betreffende team (of teams) rekening 
moeten houden met de beperking van maximaal 7 personen tegelijk aanwezig.  

• Beperk het gebruik van de kleedkamers tot omkleden en douchen.  

• De kleedkamer is geen “rondhangplek”. 

• Wedstrijdbesprekingen zullen op het veld moeten plaatsvinden, uiteraard met 1,5 meter afstand.  

• De bezoekende teams zullen worden geïnformeerd over bovenstaande beperkingen bij 
aanmelding in de bestuurskamer. 

 
Jeugd - kleedkamers: 

• Trainingen: voor alle jeugdteams geldt: in sporttenue naar de trainingen en thuis douchen! De 
kleedkamers zijn niet beschikbaar! 

• Wedstrijden: voor alle jeugdteams geldt: in sporttenue naar de wedstrijden en thuis douchen; dit 
geldt ook voor de tegenstanders. 

• Voor zover mogelijk (dit is afhankelijk van programma en bezetting) mogen de jeugdteams (en 
ook de tegenstanders) gebruik maken van een door de wedstrijdcoördinator of gastheer 
toegewezen kleedkamer (dit wordt medegedeeld bij aanmelden in bestuurskamer). Deze 
kleedkamer mag worden gebruikt voor: 

❖ Eventueel neerzetten van de voetbaltassen (in het geval dat deze toch worden 
meegenomen naar de accommodatie). 
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❖ Tijdens rust: drinken en wedstrijdbespreking. Advies is om dit indien de 
weersomstandigheden het toelaten bij voorkeur op het veld te laten plaatsvinden. 

❖ Eventueel omkleden na de wedstrijd (bijv. aantrekken van droge kleiding in het geval dat 
de kinderen zijn “natgeregend”); standaard blijft het advies “thuis omkleden”! 

❖ Douchen is niet toegestaan! 
❖ Ouders mogen niet mee in de kleedkamer en/of kleedgang. 

• Leiders/trainers jeugdteams zijn verantwoordelijk voor toezicht in de kleedkamer tijdens de 
aanwezigheid van een jeugdteam en het schoon achterlaten van de kleedkamers (en controleert 
dit ook bij de kleedkamer van de tegenstander).  

• Let wel: het kan dus ook voorkomen dat er geen kleedkamer beschikbaar is voor een jeugdteam 
i.v.m. programma en bezetting. We vragen in deze begrip van de jeugdleider - en trainers. 
 

Wedstrijden en trainingen: 

• Ouders, begeleiders en trainers dienen rekening te houden met 1,5 meter naar elkaar toe, maar 
ook naar de spelers toe in de leeftijd vanaf 13 jaar! 

• Jeugd (vanaf 13 jaar): zorg voor 1,5 meter afstand tussen trainers en leiders in de dug-out of op 
de bank. 

• Senioren: zorg voor 1,5 meter afstand tussen trainers, leiders en reservespelers, ook in de dug-
out of op de bank.  

• In verband met de beperkte ruimte bij en rondom de dug-outs mogen alleen spelers, trainers en 
leiders, plaatsnemen in of naast de dug-out. 

• Maak gebruik van een eigen bidon en deel deze met niemand. 

• Publiek is van harte welkom.  

• Supporters dienen dezelfde richtlijnen te volgen als hun leeftijdsgenoten. 

• Rondom het veld: houd 1,5 meter afstand. 

• Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet 
toegestaan. 

 
Gezamenlijk vervoer 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook niet als zij niet tot hetzelfde 
huishouden horen. Je kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. In dit geval is het 
advies om een mondkapje te dragen (geen verplichting). 
 
Trainers en leiders: 

• De teambegeleiding is verantwoordelijk voor het opvolgen van alle genoemde maatregelen 
binnen de betreffende groep, zowel tijdens wedstrijden als trainingen.  

• Wij verzoeken de teambegeleiders voorafgaand aan een uitwedstrijd zich op de hoogte te stellen 
van de coronamaatregelen die gelden bij de club waar gespeeld wordt en deze met het team te 
respecteren. 

 
Wij begrijpen heel goed dat dit vervelende maatregelen zijn, maar we dienen elkaar bewust te maken 
van de risico’s die er zijn. Een eventuele uitbraak op de vereniging heeft niet alleen vervelende 
gevolgen voor v.v. de Fendert, maar ook voor onze leden.  
 
We vertrouwen op jullie medewerking. Wij verwachten dat iedereen elkaar aanspreekt als de 
maatregelen niet opgevolgd of gerespecteerd worden.  
 
Als er nog vragen zijn over dit protocol dan kunt u deze stellen aan de COVID-19 aanspreekpunten van 
de vereniging: bestuur@vvdefendert.nl 
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