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Inleiding
Dit protocol gaat uit van de per 15 oktober 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;

•

bij de entree van het sportpark wordt verzocht je verblijf op het sportpark te registreren en een
gezondheidscheck in te vullen aan de hand van een digitale vragenlijst;

•

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;

Maatregelen bij wedstrijden en trainingen
•

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in
teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
o

Seniorenteams mogen in meerdere groepjes van max. vier personen tegelijk trainen op één veld.
Deze groepjes dienen gedurende de gehele training in een vaste samenstelling te zijn en altijd
dient de onderlinge 1,5 m afstand in acht te worden genomen. Het moet daarnaast duidelijk
herkenbaar zijn bij welk groepje iedere speler hoort. De trainer wordt niet gerekend tot het
viertal.

o

Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van
eigen club wel toegestaan.

•

Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

•

Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een
sportactiviteit gaan;

•

Trainingen en eventuele onderlinge wedstrijden (<18 jaar) vinden plaats zonder toeschouwers.
o

Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij
moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie na de wedstrijd verlaten;

o

Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder
teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken;

o

Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij
wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek;

Maatregelen in en bij kleedkamers
•

Douches en kleedkamers zijn gesloten.

Maatregelen kantine
•

Overeenkomstig landelijke maatregelen is de kantine per 29 september gesloten.
o

De kantine kan wel gebruikt worden voor vergaderingen van commissies en bestuur en/of voor
wedstrijdbesprekingen, met een maximum van 30 personen. Het dringende advies is echter
vergaderingen zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen.

Denk om jezelf en zorg voor elkaar!

Met een sportieve groet,
Corona-werkgroep sv VENO

