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1. Uitgangspunten: 
Dit document beschrijft het coronaprotocol van SVN’69. Het is opgesteld om het opstarten 

van de voetbalactiviteiten voor het nieuwe seizoen ‘20/’21 in goede en vooral veilige banen 

te leiden. Rekening houdend met de richtlijnen vanuit de veiligheidsregio en de KNVB. Het 

protocol is goedgekeurd door het hoofdbestuur van SVN’69 en door het SVN’69 corona 

kernteam.  

 

 

Voor alles geldt:  

 

Gezond verstand gebruiken staat voorop!  
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2. Algemene regels:  
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: verkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts;  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts 

en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen!;  

• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);  

• Vermijd drukte;  

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na het bezoek aan onze 

voetbalvereniging;  

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

• Vermijd het aanraken van je gezicht;  

• Schud geen handen.  

3. Corona coördinatoren: 
Op wedstrijddagen zullen er namens het bestuur 1 of 2 coördinatoren herkenbaar aanwezig 

zijn om op en rondom het sportcomplex de stroom spelers/trainers/vrijwilligers in goede 

banen te leiden. De coördinatoren hebben samen met de gastvrouw/heer als belangrijkste 

taak de hele dag in goede banen te leiden. Leden en bezoekers zijn verplicht hun 

aanwijzingen op te volgen. Het bewust negeren van dit protocol of de aanwijzingen kan tot 

verwijdering van het sportpark leiden.  

 

Binnen SVN’69 is er geen hoofd corona coördinator aangesteld. Aanspreekpunt voor officiële 

instanties is de voorzitter: Jaap van der Niet. Tevens is de voorzitter de vraagbaak voor 

spelers, ouders, trainers en vrijwilligers inzake de corona problematiek. Contactgegevens: 

voorzitter@svn69.nl  

4. Kantine/terras:  
● Voor binnen geldt een maximaal aantal aanwezigen van 46 personen waarbij iedereen 

vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand moet houden;  

● Houd je aan de aangegeven looprichtingen: ingang kantine = normale ingang clubhuis 

uitgang kantine = links, deur aan hoofdveld zijde; 

● Gebruik toiletten vraagt extra alertheid, let op de 1,5 meter afstand. De toegangsdeur naar 

de toiletten wordt afsluitbaar. Tevens kunnen de toiletten van niet in gebruik zijnde 

kleedkamers worden gebruikt; 

● In de kantine en op het terras is zitten verplicht; 

● De kantinebeheerder kan eventueel een consumptie uitgave plek inrichten; 

● Er staan overal dispensers met ontsmettingsmiddel; 

● Zorg dat 1 persoon per tafel de bestellingen doet en betaal zoveel mogelijk met PIN;  

● Bezoekers/leden kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden) 

van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 

benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.  

5. Registratie en gezondheidscheck: 
Alle leden en bezoekers die plaats willen nemen in de kantine, op het terras of gebruik willen 
maken van het toilet moeten worden geregistreerd en er moet een gezondheidscheck 
plaatsvinden. Daartoe worden zoveel als noodzakelijke statafels met registratieformulieren 
klaar gezet. De ingevulde registratieformulieren kunnen in een doos gedeponeerd worden. 

mailto:voorzitter@svn69.nl
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Aan het einde van de dag worden de formulieren opgeslagen en 14 dagen bewaard om 
vervolgens vernietigd te worden. Op grond van de AVG zal geen kennis worden genomen van 
de inhoud van de formulieren als dat niet noodzakelijk blijkt.  

 
Op trainingsavond is collectieve registratie van de trainende teams voldoende. De trainers 
houden bij wie op de training aanwezig is geweest. Niet fitte spelers worden geacht niet op 
de training te komen of worden naar huis gestuurd. 

 
Het bestuur zal personen die zich niet willen registreren de toegang tot de kantine en het 
terras ontzeggen. Bij meer dan 250 bezoekers geldt een registratie en een gezondheidscheck 
voor iedereen op het sportpark.  

6. Grote vergaderruimte:  
Door noodzakelijke herinrichting van de kantine is er geen grote vergaderruimte meer 

beschikbaar. 

7. Bestuurskamer:  
Uitsluitend het bestuur en de door het bestuur aangewezen personen mogen gebruik maken 

van de bestuurskamer, mits kan worden voldaan aan de afstand van 1,5 meter. Het is 

coaches/leiders, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan na afloop van de wedstrijd de 

bestuurskamer te bezoeken. Alle leiders en scheidsrechters worden gevraagd de “Sportlink 

app” te downloaden op hun telefoon. De uitslagen kunnen dan zonder de club-tablet al op of 

nabij het veld worden verwerkt.  

 

8. Kleedkamers/douches:  
De ingangen van onze kleedkamers kunnen in deze tijd als vrij nauw worden ervaren. Bij in- 

en uitgaan zal de 1,5 meter lastig te handhaven zijn. Iedereen zal zich dit bewust moeten zijn 

en geef elkaar zoveel mogelijk de ruimte. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de douches. 

Niet allemaal tegelijk, handhaaf de 1,5 meter! Tijdens de voorbereiding op het nieuwe 

seizoen kan op trainingsavonden, i.v.m. oefenwedstrijden, geen gebruik worden gemaakt 

van de kleedkamers/douches. Op die zaterdagen dat 1 en 2 hun competitiewedstrijden thuis 

spelen zullen ze kleedkamer 5 en 6 gezamenlijk gebruiken. Ieder team heeft daarbij een A- en 

een B zijde. De aanvangstijden liggen uit elkaar, dat maakt dat de teams niet tegelijkertijd tijd 

in de kleedkamers zijn.  

9. Sportpark/wedstrijden: 

 Voor buiten geldt maximaal 250 toeschouwers per wedstrijdveld zonder reservering en 

zonder gezondheidscheck, waarbij iedereen vanaf 18 jaar en ouder zich aan de 1,5 meter 

afstand moet houden, tenzij uit één huishouden; 

 Zodra de wedstrijd is afgelopen geldt voor spelers vanaf 18 jaar de 1,5 meter afstand weer;  

 Bij doelpunten beperkt juichen, geen onnodig contact; 

 Schreeuwen of zingen is verboden;  

 De 1,5 meter afstand is ook van toepassing in de dug-out; 

 Uitbreiding dug-out met stoelen uitsluitend richting cornervlag. 

 

10. Vervoer uitwedstrijden: 
Het vervoer van leden van een vereniging met auto’s valt niet onder overig bedrijfsmatig 
personenvervoer. Hier kan worden gesproken van vervoer met auto’s in de privésfeer. Als 
leden van de vereniging samen worden vervoerd in een bus, is dit anders en kan er wel 
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sprake zijn van de mondkapjesplicht. Dan is er sprake van besloten busvervoer: 
personenvervoer per bus, niet zijnde openbaar vervoer in de zin van de Wet personen 
vervoer 2000. Het advies van de Rijksoverheid is overigens wel een niet-medisch mondkapje 
te dragen als er meerdere mensen (vanaf 13 jaar) in een auto rijden die niet tot één 
huishouden behoren. Wij adviseren onze leden om, ondanks dat het niet verplicht is, wel 
gebruik te maken van mondkapjes. 

11. Richtlijnen terugkeer uit een gebied met oranje reisadvies: 
Volg het advies van de overheid om 14 dagen in (thuis)quarantaine te gaan. 

 

12. Verzoek bij vastgestelde besmetting:  
Maak het kenbaar bij het bestuur zodat zij kunnen bepalen welke aanvullende maatregelen 

gewenst zijn binnen de vereniging.  

13. Nevenactiviteiten:  
Binnen de club doen we uitsluitend wat noodzakelijk is voor het goed verloop van trainingen 

en competitie. Er worden geen nevenactiviteiten georganiseerd. Tot nader bericht zijn er 

geen bingo-en kaartavonden.  

 

14. Status van dit protocol:  
Dit protocol is tot stand gekomen in breed overleg met de leden. Het is een levend document 

dat op grond van ervaringen en/of nieuwe aanwijzingen gewijzigd kan worden.  

 

15. Bronnen: 
Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe d.d. 10 augustus 2020  

Protocollen KNVB (klik hier) & NOC*NSF (klik hier) 

 

 

 

 

  

Laten we samen zorgen voor een gezond en sportief seizoen! 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/verkeer-en-openbaar-vervoer
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen
https://nocnsf.nl/sportprotocol

