CORONA-PROTOCOL

Protocol Algemeen/Accommodatie:
- Onze sportaccommodatie is alleen toegankelijk voor spelers/speelsters, trainers,
begeleiders, functionarissen en bestuur;
- Ons sportpaviljoen is gesloten;
- Toiletten zijn beschikbaar;
- Bij wedstrijden worden geen toeschouwers toegelaten;
- Ouders van andere verenigingen die hun kinderen naar een uitwedstrijd bij onze
club vervoeren en naar de wedstrijd van hun kind(eren) wensen te kijken worden niet
beschouwd als toeschouwer maar worden geacht deel uit te maken van de
begeleiding van het desbetreffende team.
Voetbalvereniging Geldrop hanteert daarbij een maximum aantal van 5 ouderen,
inclusief de trainer en begeleider van het team. Meer ouderen/ouders worden niet
toegelaten op het sportpark.
Onze Corona-toezichthouders zullen hier zeer nadrukkelijk op toezien;
- De hiervoor bedoelde ouders van bezoekende verenigingen die als begeleiders
worden beschouwd, alsmede andere aanwezigen, dienen minimaal 1,5 meter afstand
tot elkaar te houden. Op de tribune bij het hoofdveld betekent dat dat er steeds 3
stoelen ruimte moet bestaan tussen personen;
- Van de kleedkamers mag gebruik worden gemaakt. In de kleedlokalen worden, voor
wat betreft spelers en speelsters vanaf 18 jaar en ouder, maximaal 10 personen
tegelijk toegelaten. Douchen na trainingen en wedstrijden is toegestaan, maar dan
met maximaal 3 personen tegelijk.
- Het materiaalhok is alleen rechtstreeks toegankelijk voor onze
accommodatiebeheerder. Hij laat maximaal 3 personen tegelijk toe;
- Materialen (pilonnen, hesjes, ballen, etc.) worden in overleg met onze
accommodatiebeheerder beschikbaar gesteld. Zijn aanwijzingen e.d. dienen te allen
tijde opgevolgd te worden;
- De aanwijzingen van de coronaverantwoordelijken binnen onze club en van de
bestuursleden dienen te allen tijde te worden opgevolgd;

Protocol voetballers en voetbalsters:
•
•

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als
je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-

•

•

•

•

•
•
•
•
•

patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels
in acht; Informeer het bestuur van onze voetbalclub (voorzitter@vvgeldrop.nl)
Hier zal binnen de regels van de privacywetgeving vertrouwelijk mee
omgegaan worden.
Spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten
en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg
desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts. Voor wat betreft
de spelers van onze selectie (senioren) zal/kan ook medisch overleg gevoerd
worden met Joyce en/of Gertjan.
Houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is,
de speler meetelt als publiek en dus de 1,5 meter afstand dan moet
aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de trainingen en
wedstrijden dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot
elkaar te houden.
Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde
contactmomenten geen fysiek contact (zoveel mogelijk althans) hebt zoals bij
het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
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 en/of bij uitwedstrijden;
Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen
op de sportlocatie actief zijn;
Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en
spreekkoren, is niet toegestaan;
Begroetingen naar elkaar mondeling en niet fysiek.

Protocol voor trainers en begeleiders:
•
•

•
•
•

Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij
zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen
begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend
arts;
Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger onnodig geforceerd stemgebruik
zoals schreeuwen;
Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef
geen highfives;
Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening
dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden,
waaronder in de kleedkamers en in de kantines;

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk
voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12
jaar.
Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde
contactmomenten geen of zo weinig mogelijk fysiek contact hebben zoals
tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
Zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter
is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
Verdeel de (drink)pauzes zoveel mogelijk om groepsvorming te voorkomen;
Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan
wanneer dat niet gebeurt;
Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van
materialen;
Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
Laat 18 jaar en ouder spelers tijdens inlopen en warming-ups zoveel mogelijk
de 1,5 meter afstand houden;
Spelers 18 jaar en ouder: Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de
trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.

Maar in alles wat we doen binnen onze vereniging en binnen onze accommodatie
staat voorop:
NEEM JE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. DENK NIET ALLEEN AAN JE ZÈLF
MAAR VOORAL OOK AAN ANDEREN DIE WELLICHT MEER KWETSBAAR ZIJN!!
Met dit protocol hoopt het bestuur op een zorgvuldige wijze nadere invulling te
hebben gegeven aan de van hogerhand opgelegde richtlijnen.
Het bestuur vertrouwt er op dat alle betrokkenen zich aan dit protocol zullen houden.
Veel trainings- en wedstrijdplezier en een goede gezondheid!

Namens het bestuur VV Geldrop,

Peter Verstraaten, voorzitter.

