
CORONA PROTOCOL VERSIE 2              

VV Terneuzen 

 

De algemene basisregels, hygiëneregels en richtlijnen van het RIVM, de 

overheid, NOC*NSF, KNVB zijn altijd van toepassing op de 

accommodatie van VV Terneuzen. 

Dit protocol treedt in werking vanaf 1 september 2020 en wordt aan de 

hand van wijzigingen door de hiervoor genoemde instanties zo nodig 

aangepast. 

Bij vragen of indien er sprake is van een (mogelijke) besmetting, neem 

dan contact op met Ko Nieskens (06-51229206) zodat deze het nodige 

kan doen. 

Voor alle leden, staf, en bezoekers op ons sportpark: 

Neem zelf je verantwoordelijkheid, gebruik je gezond verstand, geef 

elkaar de ruimte en respecteer de regels; 

Heb je klachten zoals koorts, kortademigheid, verkoudheid, hoesten, 

niezen etc. blijf dan thuis! 

Het is een enorme uitdaging om ondanks alle landelijke maatregelen, 

alles in goede banen te leiden, onze belangrijkste zorg is voorkomen dat 

de club moet sluiten door een besmetting en er niemand kan voetballen; 

Op overtreding van de regels staat een flinke boete voor de club; (naast 

de persoonlijke boetes) 

Bij een besmetting binnen de club of op het sportpark bestaat de 

mogelijkheid dat het sportpark voor een bepaalde periode wordt gesloten  



 

 

Algemene regels accommodatie VVT 

Geen bezoekers/supporters op de accommodatie  

Sporters, begeleiders of toeschouwers kunnen worden geweigerd of 

naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van 

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

hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van 

reuk of smaak en andere kenmerkende klachten van Covid-19. 

Kleedkamers zijn gesloten. 

 

Regels kantine en balkonterrassen 

Deze zijn gesloten tot nader bericht. 

Regels Bar / Keuken 

Deze zijn gesloten tot nader bericht 



Regels in bestuurskamer 

Bestuurskamer enkel betreden indien dit noodzakelijk is; 

Bij het binnenkomen/verlaten van de bestuurskamer bestaat de 

mogelijkheid om de handen te ontsmetten met alcohol die in de gang 

staat; 

Niet meer dan 6 personen, waar stoelen voor staan, nemen plaats aan 

de bestuurstafel i.v.m. 1,5 meter afstand richtlijnen; 

Tot nader bericht is er geen pupil v/d week bij thuiswedstrijden van het 

1ste elftal. 

 

Regels voor de trainingen 

Hesjes na iedere training uitwassen; 

Gebruik altijd je eigen bidon (voorzien van je naam); 

Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je 

keepershandschoenen aan hebt;     

Probeer de bal zo min mogelijk te koppen; 

Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het 

vieren van een overwinningsmoment of bij een wissel; 

Houd voor en na het sporten en tijdens rustmomenten 1,5 meter afstand; 

Kom zoveel mogelijk al in gepaste sportkleding naar de training; 

 

Regels op en rondom het veld  

Op de tribune zijn de zitplaatsen met markeringen aangegeven, met 

sticker is zitten! Ook om je schoenen te wisselen houd je 1,5 meter 

afstand tot elkaar. 

 

 


