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Coronaprotocol 
 

 

Zoals je weet heeft de regering nieuwe coronamaatregelen getroffen, die op 13 november 18:00 uur zijn 

ingegaan. Uiteraard gelden deze ook voor ons. Hieronder lees je hoe wij daar mee omgaan en wat dat 

voor jou betekent. 

 

Algemene regels 
Het sportpark is enkel toegankelijk voor sporters en begeleiding. Toeschouwers zijn helaas niet welkom. 

Sporters en begeleiding mogen het sportpark zonder coronatoegangsbewijs/QR-code betreden. Echter, 

zonder coronatoegangsbewijs mogen zij geen gebruik maken van de kleedlokalen en mogen zij in de 

kantine enkel een drankje/hapje afhalen. Wel dient er dan in de kantine een mondkapje te worden 

gedragen. 

 

Uitzonderingen 
Er zijn verschillende uitzonderingen: 

i) ben je jonger dan 18 jaar, dan mag je zonder coronatoegangsbewijs gebruik maken van de 

kleedlokalen en in de kantine verblijven; 

ii) ben je begeleider van een team, dan mag je zonder coronatoegangsbewijs de kleedlokalen 

betreden; 

iii) ben je rijouder, dan mag je het sportpark betreden (met of zonder coronatoegangsbewijs); 

iv) ben je scheidsrechter, dan mag je het sportpark betreden (met of zonder 

coronatoegangsbewijs); 

v) ben je vrijwilligers die functioneel aanwezig moet zijn, dan zijn mag je het sportpark, de 

kleedlokalen en kantine betreden (met of zonder coronatoegangsbewijs). 

 

Wat betekent dat op ons sportpark? 
Vanaf zaterdag 20 november vragen we bij het betreden van het sportpark aan iedere sporter die 18 

jaar of ouder is, om een coronatoegangsbewijs. Heb je een geldig coronatoegangsbewijs, dan krijg je 

een bandje, waarmee je eenvoudig kunt laten zien dat je van alle faciliteiten gebruik mag maken. Heb je 

geen (geldig) coronatoegangsbewijs, dan krijg je geen bandje en gelden de eerder genoemde 

beperkingen. De kantine en het terras kan enkel worden gebruikt door sporters en begeleiding. Wel 

dienen zij te zitten. Staan is niet toegestaan. Als een sporter na afloop van de wedstrijd geen gebruik 

maakt van de kantine/terras, dan dient hij/zij het sportpark z.s.m. te verlaten. 

 

Wat als een spe(e)l(st)er (18 jaar of ouder) geen coronatoegangsbewijs heeft? 
Je mag dan voor, tijdens en na de wedstrijd geen gebruik maken van de kleedlokalen. Kom dus 

omgekleed naar het sportpark! Ook kun je niet in de kantine of op het terras verblijven. Wel kun je een 

drankje/hapje afhalen in de kantine. Voorwaarde is dan wel dat je in de kantine een mondkapje draagt. 

 

Toiletten 
De toiletten bij de kantine zijn enkel vanaf buiten te betreden en voor iedere sporter toegankelijk. 
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Tot slot 
Al meer dan 1,5 jaar doen we ons best om ervoor te zorgen dat we, ondanks alle 

maatregelen, kunnen blijven sporten. Ook nu houden we ons, zo goed en kwaad als het 

gaat, aan de regels. We kunnen als vereniging, die afhankelijk is van vrijwilligers, niet overal 

bewaken dat de regels ook worden nageleefd. We vragen daarom aan je om je verantwoording te 

nemen en je te houden aan dit protocol. Spreek anderen erop aan als je ziet dat hij/zij even een regel 

vergeet. Alvast bedankt voor je begrip en je medewerking. 

 

Het bestuur 

15 november 2021 


