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Om het voetballen bij V.V. Schalkwijk weer op een zo veilig mogelijke manier mogelijk te
maken gezien de maatregelen rondom het coronavirus, is onderstaande protocol opgesteld.
Ieder die zich op het sportpark van V.V. Schalkwijk bevindt, of namens V.V. Schalkwijk bij
een andere vereniging op bezoek gaat, dient zich aan de geldende coronaprotocollen te
houden.
Ook bezoekende elftallen vragen wij onderstaande afspraken te respecteren.
Houdt daarnaast de site: https://nocnsf.nl/sportprotocol in de gaten. Hierop staan meer tips
over het verantwoord sporten in tijden van corona.
1. Algemene regels en afspraken
a. Blijf thuis bij klachten en laat je testen;
b. Was vaak je handen;
c. Gebruik je gezonde verstand en volg altijd de richtlijnen, adviezen, afspraken
en regels van de overheid, V.V. Schalkwijk en andere verenigingen op;
d. Als je, om wat voor reden dan ook, dringend wordt geadviseerd om in
quarantaine te gaan ben je helaas ook die periode niet welkom op de
voetbalclub;
e. Houdt 1,5 meter afstand.
2. Regels en afspraken in de kantine en op het terras
In de kantine en op het terras hanteren wij de volgende afspraken:
a. U moet met een QR-code kunnen aantonen dat u bent gevaccineerd, recent negatief
getest of recent herstelt bent van een corona besmetting bij betreding van de kantine
en/of terras;
b. U dient uw QR-code te laten scannen bij de bar;
c. Barvrijwilligers en andere functionele vrijwilligers zijn hiervan uitgesloten;
d. Drinken en eten afhalen in de kantine is toegestaan met mondkapje;
e. Bij een verblijf in de kantine en terras is een zitplaats verplicht;
f. Volg de aanwezige instructies in de kantine.
3. Betreden binnenruimtes, zoals kleedkamers.
a. U moet met een QR-code kunnen aantonen dat u bent gevaccineerd, recent
negatief getest of recent herstelt bent van een corona besmetting;
b. Functionele vrijwilligers, zoals leiders, trainers, scheidsrechters zijn hiervan
uitgesloten.
4. Accommodatie
a. Toeschouwers zijn niet toegestaan op het sportpark, zowel bij wedstrijden als
trainingen!
b. Strikt noodzakelijke rijouders van uitteams zijn wel toegestaan;
c. Het brengen van jonge kinderen is toegestaan, maar dienen bij de sporthal te
worden afgezet. Het is niet toegestaan mee te gaan het sportpark op.

5. Regels en afspraken bezoeken van andere verenigingen
a. Respecteer altijd de protocollen en regels bij andere verenigingen, en gebruik
zelf ook altijd het gezonde verstand!
6. Slotwoord
Laten we met elkaar er voor zorgen dat we veilig met zijn allen kunnen voetballen. Houdt
rekening met elkaar en respecteer de geldende regels, zodat we ervoor zorgen dat de kans
zo klein mogelijk is dat er een corona brandhaard ontstaat bij V.V. Schalkwijk of andere
voetbalverenigingen. Het niet naleven van de regels, kan verstrekkende gevolgen hebben
voor ieders gezondheid en voor de club.

