
 

CORONAPROTOCOL 

 

 

Om de trainingen én wedstrijden in goede orde te laten verlopen, vragen wij jullie 

nadrukkelijk de onderstaande informatie goed te lezen en je te houden aan hetgeen 

hier aangegeven.  

vv Hattem wil geen enkel risico lopen wat betreft jouw gezondheid én de gezondheid 

van anderen. Houd je aan deze regels bij alle wedstrijden!  

• Er mag geen publiek bij de wedstrijden en trainingen aanwezig zijn; alleen 

coaches, stafleden, officials, chauffeurs, bestuursleden en/of vrijwilligers die 

nodig zijn om de benodigde activiteiten uit te voeren, mogen aanwezig zijn; 

 

• Bij de teams van Hattem Onbeperkt mag per 1 kind 1 ouder bij de 

wedstrijd/training aanwezig zijn; 

 

• Bij de mini’s mogen geen ouders aanwezig zijn;  

 

• Geblesseerde spelers mogen niet aanwezig zijn bij de wedstrijden/trainingen; 

  

• Ouders die het vervoer naar uitwedstrijden verzorgen mogen bij de uitwedstrijd 

van het team aanwezig blijven. Het aantal ouders dat mag meerijden moet 

beperkt worden: er moeten 2 á 3 kinderen per auto worden vervoerd met 

maximaal 1 volwassene;  

 

• De kantine is dicht. Voor de teams wordt ranja/thee in de rust geregeld. Voor de 

scheidsrechters is er in de rust een kop koffie/thee beschikbaar;   

 

• Voor volwassenen geldt dat de kleedkamers open zijn voor 9 personen tegelijk;  

 

• Er is 1 toiletgroep beschikbaar. 

 

• Gebruik van de kleedkamers:  

 

- spelers die klaar zijn met hun wedstrijd of training, worden gezien als 

toeschouwers en moeten het sportpark zo snel mogelijk verlaten, uiterlijk 

binnen een half uur na afloop van de wedstrijd/training;  

 

- ouders zijn niet toegestaan in de kleedkamers; 

 

- spelers van de mini’s en JO7 t/m JO9 komen in 

wedstrijdtenue/presentatiepak naar de wedstrijd. Ze gaan niet in een 



kleedkamer en kunnen na afloop dus niet douchen. Dit geldt ook voor de 

bezoekende verenigingen;  

 

- senioren en O19 teams kunnen de wedstrijdbespreking niet in de 

kleedkamer doen (max. 9 personen in een kleedkamer bij de kantine, max. 

13 in een kleedkamer onder de tribune toegestaan, max 2 personen tegelijk 

douchen);  

 

- houd er ook bij thuis- en uitwedstrijden rekening mee dat je je niet kunt 

omkleden en/of douchen. Voetbalverenigingen hebben nu allen beperkt 

kleedkamerruimte beschikbaar, sommige verenigingen houden kleedkamers 

mogelijk geheel gesloten;  

 

• Algemene veiligheid- en hygiëneregels  

 

- houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten 

jouw huishouden. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder, met 

uitzondering tijdens het sporten;  

- hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

- ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet en zo beperkt 

mogelijk op het sportpark;  

- was voor de training of wedstrijd thuis je handen met water en zeep, 

minimaal 20 seconden;  

- desinfecteer eerst je handen bij aankomst op het sportpark of bij het 

betreden van het voetbalveld met de daarvoor beschikbare 

desinfectiemiddelen;  

- was je handen met water en zeep ook na thuiskomst van de training of 

wedstrijd;  

- vermijd het aanraken van je gezicht, schud geen handen;  

- spuug niet en snuit je neus niet op het veld;  

- draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één auto 

van of naar een wedstrijd gaan bij uitspelen.  

- voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training of 

wedstrijd dienen spelers van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te 

houden;  

- bezoekers die wel aanwezig mogen zijn op onze sportaccommodatie wordt 

gevraagd om hun naam en contactgegevens achter te laten voor 

contactonderzoek door de GGD in het geval van een uitbraak van het 

coronavirus bij vv Hattem; 

 

• In alle situaties geldt, blijf thuis als:  

 

- je uit een risicogebied terugkomt van vakantie, ook als je geen klachten hebt 

die lijken op Corona (10 dagen thuisquarantaine), en laat je testen als je één 



van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts;  

- iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag 

je weer komen voetballen;  

- als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat u 

tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, 

moet u thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact;  

- en ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 

zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 

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

dit geldt voor iedereen;  

 

 

Gezond verstand gebruiken blijft voorop staan.  

 

Alle leiders van de teams zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de regels.  

Als de regels niet worden nagekomen zal het bestuur de verantwoordelijke van het 

team hierop aanspreken.    

 

Het bestuur van vv Hattem 

01 oktober 2020 


