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Coronaprotocol 
 

En wederom zijn de maatregelen aangescherpt en dus ook ons coronaprotocol. 

 

Toegang sportpark 
Het sportpark is tot 17:00 uur open en is enkel toegankelijk voor sporters, begeleiders, scheidsrechters, 

rijouders en vrijwilligers in functie. Dus helaas niet voor publiek. Na 17:00 uur is geen enkele activiteit of 

overleg op het sportpark toegestaan.  

Jeugd mag gebruik maken van de kleedlokalen en senioren ook als zij in het bezit zijn van een geldig 

coronatoegangsbewijs (zie kopje ‘kleedlokalen’). Heb je geen (geldig) coronatoegangsbewijs, dan mag je 

geen gebruik maken van de kleedlokalen. Na de training/wedstrijd graag z.s.m. het sportpark verlaten. 

 

Kantine 
De kantine is gesloten. Er is enkel op zaterdag een uitgiftepunt. Om ervoor te zorgen dat eenieder op 

zaterdag niet te lang op het sportpark blijft hangen, kan ieder team (tegen betaling uiteraard) maximaal 

één krat frisdrank/bier na afloop van de training/wedstrijd afhalen bij het uitgiftepunt. Bij het 

uitgiftepunt kunnen de consumpties worden genuttigd, waarbij placering verplicht is. Hiervoor zijn de 

terrassen beschikbaar. Als er geen zitplaats meer beschikbaar is, dien je het sportpark te verlaten.  

 

Kleedlokalen 
De kleedlokalen kunnen niet worden gebruikt voor, tijdens en na trainingen. Ook niet op zaterdag. Dit 

betekent dat je in trainingskleren naar het sportpark komt, na de training het sportpark verlaat en thuis 

doucht. Voor wedstrijden op zaterdag geldt onderstaande: 

Jeugd : Deze teams kunnen zonder beperkingen gebruik maken van de kleedlokalen. Zij hoeven geen 

1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het verzoek is wel om aangekleed naar het 

sportpark te komen. In de kleedlokalen mag geen drank worden genuttigd. 

Senioren : Deze teams kunnen enkel na de wedstrijd gebruik maken van de kleedlokalen. Om gebruik te 

maken van de kleedlokalen, dient een speler in het bezit te zijn van een geldig 

coronatoegangsbewijs, geldt de mondkapjesplicht en dient 1,5 meter afstand te worden 

gehouden (ook bij het douchen). Dit betekent dat teams hun tenue al aan hebben als ze het 

sportpark betreden. In de kleedlokalen mag geen drank worden genuttigd. 

 

Toiletten 
De toiletten bij de kantine zijn open en enkel vanaf buiten toegankelijk. 

 

Tot slot 
Dit protocol staat of valt met het gedrag van ons allen. We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk 

open te houden, maar worstelen met de handhaving. Mocht blijken dat te weinig mensen zich aan dit 

protocol houden, dan zijn we genoodzaakt om de kleedlokalen en ook het uitgiftepunt van de kantine te 

sluiten. We gaan ervan uit dat dat niet nodig is en dat eenieder zich houdt aan dit protocol. We vragen 

daarom aan je om je verantwoording te nemen en anderen erop aan te spreken als je ziet dat hij/zij 

even een regel vergeet. Alvast bedankt voor je begrip en je medewerking. 

 

  Het bestuur, 3 december 2021 


