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Inleiding
Dit protocol gaat uit van de per 10 augustus 2020 geldende regels, richtlijnen en adviezen vanuit het RIVM, NOCNSF en de KNVB en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden
aangepast. De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen zijn altijd leidend.
Sv VENO heeft de verantwoordelijkheid voor activiteiten op en nabij sportcomplex De Benten, welke vanuit de
vereniging worden georganiseerd, en dient er voor te zorgen dat de deelnemers binnen de geldende kaders deze
activiteiten kunnen uitvoeren. Dit protocol beschrijft de algemene uitgangspunten, gedragsregels en maatregelen
die op het sportcomplex worden genomen om besmettingen te voorkomen en de gezondheid van leden en
gasten op het sportcomplex te waarborgen.
Op het sportcomplex, zowel binnen als buiten, zullen aanduidingen worden aangebracht om een ieder zo goed
mogelijk te herinneren en te helpen bij het naleven van dit protocol.
Sv VENO wil al haar leden en gasten oproepen de algemene uitgangspunten, gedragsregels en maatregelen op te
volgen. Voor de handhaving van de maatregelen zullen corona-coördinatoren worden aangewezen. Indien
onvoldoende gehoor wordt gegeven aan deze maatregelen zijn lokale autoriteiten bevoegd wedstrijden en/of
trainingen te verbieden en/of de kantine te sluiten.
Indien er aanleidingen zijn om de maatregelen te versoepelen dan wel aan te scherpen, zal het protocol worden
aangepast.
Het protocol is opgesteld door de “corona-werkgroep” van sv VENO, bestaande uit bestuursleden sv VENO, een
afvaardiging uit de seniorencommissie, jeugdcommissie, kantinecommissie, commissie gebouwen & terreinen,
sponsorcommissie en begeleidingscommissie thuiswedstrijden 1e elftal. Vragen, opmerkingen en/of
onduidelijkheden omtrent de maatregelen om verantwoord te kunnen sporten bij sv VENO, kunnen worden
gesteld aan deze werkgroep. De werkgroep is te benaderen via de bestuursleden Edgar van Heerde (0631027934) en Barry Dekker (06-15493921).

Algemene uitgangspunten
•

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop, niet stoer doen;

•

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;

•

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;

•

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;

•

bij de entree van het sportpark, kantine, kleedkamers en verkooppunten wordt verzocht handen te
wassen met desinfecterende gel;

•

roken is binnen (kantine, kleedkamers, etc. ) niet toegestaan. Buiten is roken niet toegestaan op het veld
(het gras) en bij de entree van kantine, kleedkamers en sportpark;

•

volg de aanwijzingen op van de corona-coördinatoren.

Houd 1,5 m afstand!
•

Houd 1,5 m afstand. Er zijn uitzonderingen op de 1,5 m – afstand -regel:
•
•
•
•

•

personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot
leden van andere leeftijdsgroepen;
personen t/m 17 jaar alleen onderling;
personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met
inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen
ophouden;
personen die voetballen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter
en dit de sportbeoefening in de weg staat.

Maatregelen bij wedstrijden
•

per veld zijn maximaal 250 toeschouwers toegestaan;

•

iedereen in het publiek vanaf 18 jaar en ouder moet 1,5 meter afstand houden tot elkaar en de sporters,
tenzij t/m 12 jaar; ook wisselspelers en begeleiding van het team moet 1,5 m afstand behouden,
eventuele extra zitplaatsen kunnen worden geplaatst naast de dug-out, richting corner-vlag;

•

spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan;

•

publiek bij wedstrijden kan een consumptie kopen in de kantine, maar zal deze buiten de kantine moeten
nuttigen;

•

bij wedstrijden van het eerste elftal, waarbij meer dan 50 toeschouwers worden verwacht, kunnen
toeschouwers een consumptie kopen en nuttigen in de rust van de wedstrijd bij speciale verkooppunten
buiten de sportkantine;

•

bij wedstrijden van het eerste elftal, waarbij meer dan 50 toeschouwers worden verwacht, is het afhaaldeel van de kantine een half uur voorafgaand aan de wedstrijd tot en met een kwartier na afloop van de
wedstrijd gesloten. De teams die een gereserveerde zitplaats hebben in het zit-gedeelte kunnen wel een
consumptie bestellen en nuttigen in de kantine.

Maatregelen in en bij kleedkamers
•

kleedkamers en douches kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter
afstand, per kleedkamer maximaal 8 personen;

•

op wedstrijddagen krijgt ieder senioren team 2 kleedkamers toegewezen, voor maximaal 2 x 8 = 16
personen;

•

na gebruik van de kleedkamers dient het team de kleedkamers schoon achter te laten.

Maatregelen kantine
•

de kantine, bestuurskamer, jeugdhonk en kleedkamers zijn op zaterdag en zondag niet beschikbaar voor
wedstrijdbesprekingen. Binnen het sportcomplex van sv VENO kunnen wedstrijdbesprekingen op
zaterdag en zondag enkel plaatsvinden op het veld;

•

het jeugdhonk wordt op zaterdag en zondag ter beschikking gesteld voor (bege-)leiders van die dag
spelende teams, scheidsrechters en wedstrijdcoördinator en is enkel bedoeld voor de formele
afhandeling van de betreffende wedstrijd. De bestuurskamer is niet beschikbaar. Voor de ontvangst van
de begeleiding van de tegenpartij van het eerste elftal worden nadere afspraken gemaakt in overleg met
de ontvangstcommissie van het eerste elftal.

•

de kantine word ingedeeld in 2 gescheiden gedeelten: een gedeelte waar afgehaald kan worden en een
zit gedeelte;

•

het zit-gedeelte in de kantine is in eerste instantie bedoeld voor teams van sv VENO, waarbij in totaal
maximaal 36 (zit-)plaatsen beschikbaar zijn;

•

voor het zit-gedeelte in de kantine geldt een reserveringsplicht waarbij namen en telefoongegevens
moeten worden vastgelegd. In overleg met de teamleiders zal een schema opgesteld worden zodat voor
de komende periode de reserveringen van teams van sv VENO al vast liggen;

•

wanneer het zit-gedeelte in de kantine voor géén of één team van sv VENO is gereserveerd, of de
reservering van een team van sv VENO wordt geannuleerd (als gevolg van bijvoorbeeld een afgelasting)
kunnen ook andere personen zitplaatsen reserveren;

•

het zit-gedeelte in de kantine is alleen open op vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondag, mits kantinedienst aanwezig is;

•

door het plaats nemen in het zit-gedeelte van de kantine stem je toe dat jouw contactgegevens, indien
nodig, gedeeld worden met de GGD voor bron en contactonderzoek;

•

bij het afhaal-deel van de kantine kunnen consumpties gekocht worden, maar niet worden genuttigd. Het
nuttigen van consumpties dient buiten plaats te vinden en je wordt dan ook verzocht na ontvangst van je
bestelling de kantine via de aangegeven route direct weer te verlaten. Het buiten nuttigen van alcohol
tijdens wedstrijden is alleen toegestaan binnen de hiervoor afgezette gebieden;

•

glaswerk is buiten alleen toegestaan binnen de hiervoor afgezette gebieden;

•

bij de ingerichte verkooppunten tijdens de wedstrijden van het eerste elftal is in de rust van de wedstrijd
het nuttigen van alcohol toegestaan.

Denk om jezelf en zorg voor elkaar!

Met een sportieve groet,
Corona-werkgroep sv VENO

