Protocol VV Serooskerke / SJO Serooskerke-Veere tijdens de
aanwezigheid van het Corona Virus, update 18-11-2020
Na twee weken met extra maatregelen heeft het kabinet besloten deze maatregelen
terug te draaien, dit betekent dat we terug gaan naar de maatregelen zoals die zijn
genomen op van 17-10-2020. Zoals jullie van ons weten volgen wij als voetbalvereniging
de hieruit voorvloeiende maatregelen op.
In de vorige versies hebben wij toegezegd jullie op de hoogte te houden zodra er iets
veranderd in de situatie rond trainingen en wedstrijden van de senioren.
Wedstrijden worden er de eerst komende weken niet gespeeld echter de trainingen
kunnen als volgt doorgang vinden: er mag getraind worden in groepjes van maximaal
vier personen (de groepjes moeten duidelijk als groep herkenbaar zijn dmv verschillende
kleuren hesjes) op 1,5 meter. De groepjes mogen tijdens de training niet van
samenstelling worden gewijzigd, de groepjes onderling moeten ook minimaal 1,5 meter
afstand houden. De trainers delen de groepen in en regelen waar, wanneer en door wie
er wordt getraind, een en ander volgens het vastgestelde plaats en tijd schema of in
onderling overleg tussen de trainers. De kleedkamers mogen ook bij de senioren nog
NIET worden gebruikt.
Voor de jeugd t/m de JO19 geldt dat ze wel mogen trainen, maar GEEN gebruik mogen
maken van de kleedlokalen. Bij de jeugd worden ook GEEN wedstrijden gespeeld.
Verder blijft de regel bestaan dat er geen publiek welkom is bij de training, dus kom NIET
naar ons sportpark om trainingen te bekijken, hoe jammer en vervelend dit ook is.
Hieronder brengen wij nogmaals de maatregelen onder jullie aandacht:

De belangrijkste punten:


Houd 1,5 meter afstand



Heeft u klachten? Blijf thuis!



Gebruik je gezond verstand



Niezen en hoesten doen we in de elleboogplooi



Geen bezoek aan trainingen



Senioren trainen in groepjes van maximaal 4 personen op 1,5 meter



Jeugd (t/m JO19) mogen wel trainen maar spelen geen wedstrijden



Het clubhuis is tot nader order gesloten



Alle kleedkamers zijn tot nader order gesloten.

Houd je hierbij aan de volgende regels:
Ons clubhuis is tot nader order gesloten, als het weer open mag dan zullen bezoekers
zich waarschijnlijk weer dienen te registreren door middel van de QR code te scannen
of door uw naam en telefoonnummer te noteren op het formulier bij de ingang van de
kantine.
Deze gegevens zijn uitsluitend voor een mogelijk bron- en contact onderzoek van de
GGD en verwijderen we na 2 weken. In het kader van de wet op de privacy (AVG) is
registratie vrijwillig, maar wij doen een dringend beroep op iedereen om je vooraf te

registreren. Bij binnenkomst in ons clubhuis desinfecteer je je handen bij een
desinfecteerzuil die bij de ingang staat.









Het spreekt voor zich dat je thuisblijft bij gezondheidsklachten;
Op het sportpark houden we vanzelfsprekend 1.5 meter afstand van elkaar.
Geef elkaar, zodra de training is afgelopen, de ruimte zodat iedereen op een
veilige en verantwoorde manier het sportpark kan verlaten.
Alle kleedkamers worden niet gebruikt en blijven gesloten
Als er tijdens de training gebruikt moet worden gemaakt van het toilet kan dat
ALLEEN in de kleine scheidrechters kleedkamer naast kleedkamer 6
Als je als ouder/verzorger je kind naar de training brengt val je
NIET onder de teambegeleiding en mag je dus NIET blijven kijken.
Tot en nader order is ons clubhuis gesloten.
Als we ons allemaal zoveel mogelijk aan de regels houden hopen we het virus zo
spoedig mogelijk onder controle te hebben en we ons “gewone” leven weer op
kunnen pakken

Meer regels en richtlijnen voor het op een verantwoorde manier bezoeken van ons
sportpark vind je hier: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/ en
antwoorden op veel vragen mbt de nieuwe maatregelen vind je hier:
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-overhet-coronavirus-en-voetbal
Alle bovenstaande maatregelen zijn afgekondigd voor de komende weken.
Als er veranderingen zijn die van belang zijn voor onze club zullen wij ons
protocol aanpassen. Voor de komende periode rekenen wij erop dat iedereen zich
aan bovenstaande regels houdt en bovenal zijn/haar gezonde verstand gebruikt!
Bestuur VV Serooskerke

