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Protocol voor alle sporters en bezoekers op het sportcomplex van Voetbal Vereniging Beesd. 
 
Op 14 december 2020 heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus 
verscherpt. Nederland voorlopig in ‘lockdown’. 

Vanuit het bestuur hebben we een protocol opgesteld om op een juiste en verantwoorde wijze met 
de geldende regelgeving te kunnen sporten en samenzijn op onze accommodatie.  

Voor de sport houden deze maatregelen in dat vanaf 15 december 2020 voor een periode 
voorlopig t/m 19 januari 2021 geen toeschouwers meer welkom zijn bij sportwedstrijden en 
trainingen van zowel profs als amateurs. 
 

Naast de kantine zijn ook de kleedkamers gesloten.  
 

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:  
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en 
alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen.  
Wedstrijden zijn niet toegestaan. 
  
Kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van  
eigen club is toegestaan).  
 
Volg dit s.v.p. op en spreek elkaar er op aan daar waar het mis dreigt te gaan, enkel op deze wijze  
is het uitvoerbaar zodat ieders gezondheid en de vereniging niet in het gedrang komen. 
 
Aanspreekpunt voor leden en bezoekers: 

Bij trainingen en op wedstrijddagen de toezichthouders, te herkennen aan zijn/haar gele 
hesje. Voor overige vragen kunt u terecht bij secretaris@vvbeesd.nl 
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Algemene veiligheid- en hygiëneregels:  

• Houdt op het gehele sportcomplex, kantine en kleedkamers 1,5 meter afstand  
• Volg de instructies op van de toezichthouders en het kantinepersoneel en barcoaches!  
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.  
• 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.  

• Spelers onder de 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel altijd 1,5 meter afstand 
houden van staf en overige personen van 18 jaar en ouder.  

• Vermijd drukte.  
• Schud geen handen, hoest en nies in je elleboog, niet spugen.  
• Volg de aangegeven looprichtingen.  
• Geforceerd stemgebruik op en langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.  
• Bij zaken die niet worden voorzien in dit document volgen wij te allen tijde de op dat moment 

geldende RIVM richtlijnen.  
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na het bezoek aan de sportaccommodatie. 
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Trainingen 
 

• Sporters die klaar zijn met hun training dienen zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten  
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor je training begint.  
• Maximaal 1 trainer of leider tegelijkertijd in het ballenhok.  
• Iedereen neemt zijn eigen gevulde bidon mee.  
• Alleen de toiletten in de hal van de kantine mogen gebruikt worden.  
• Wij adviseren een mondkapje te dragen voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen 

buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan.  
• De medische ruimte is alleen toegankelijk voor de fysiotherapeuten en een eventueel te behandelen 

persoon.  
 
Wedstrijden:  

• Bij thuiswedstrijden maximaal 4 personen begeleiding per team en zijn er verder geen toeschouwers 
toegestaan 

• Bij uitwedstrijden het aantal ouders/verzorgers per team beperken tot maximaal 1 ouder per 3 
kinderen. Bij uitwedstrijden vallen ouders/verzorgers/chauffeurs onder teambegeleiding en mogen 
dus wel kijken naar de wedstrijd 

• Sporters die klaar zijn met hun wedstrijd dienen zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten  
• Er wordt tot nader bericht beperkt gebruik gemaakt van de kleedkamers, conform de richtlijnen bij  

de betreffende kleedkamers. Voor de scheidsrechters is er sowieso kleedgelegenheid. Dus kom bij 
voorkeur in je sportkleding en douche thuis.  

• Er worden geen wedstrijdbesprekingen gehouden in een kleedkamer of andere binnenruimtes.  
mits de 1,5 meter maatregel gehanteerd kan worden.  

• Voor JO19 & seniorenteams geldt dat teamofficials en reservespelers tijdens de wedstrijd 1,5 meter 
afstand van elkaar houden.  

• We blijven in de rust op het veld, mits er een kleedkamer is toegewezen en er voldaan kan worden 
aan de instructies in betreffende kleedkamer.  

• Iedereen neemt zijn eigen gevulde bidon mee.  
• Voor de teams t/m JO17 is er ranja voor in de rust, deze is af te halen bij de deur naar de keuken en 

moet buiten worden genuttigd. Mits er een kleedkamer is toegewezen en er voldaan kan worden  
aan de instructies in betreffende kleedkamer.  

• Er is thee voor de JO19 en seniorenteams voor in de rust, deze is af te halen bij de deur naar de 
keuken en moet buiten worden genuttigd. Mits er een kleedkamer is toegewezen en er voldaan kan 
worden aan de instructies in betreffende kleedkamer.  

• Wij adviseren een mondkapje te dragen voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen 
buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan.  

• De wedstrijdsecretaris licht de tegenstanders in over het protocol.  
• We verzamelen met je team voor het spelen van een uitwedstrijd niet binnen de poort. Dit doen  

we op de parkeerplaats of op een onderling afgesproken plek.  Dit om onnodige drukte op onze 
accommodatie te vermijden.  
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Complex 

• De kantine is voorlopig gesloten. Alleen de hal en de toiletgroepen van de kantine zijn toegankelijk.  
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na het bezoek aan de sportaccommodatie.  
• Bij de entree en bij de kantine, staat een dispenser met desinfectiemiddel, gebruik deze bij het betreden 

van het sportpark en de kantine. 
• Rondom de velden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden.  
• De EHBO-koffer en AED hangen in de kantine. 
• Sportpark is alleen toegankelijk indien er toezichthouders aanwezig zijn. Tijdens trainingsavonden, betreft 

dit de verschillende trainers en leiders.  
• Alleen de poort bij de hoofdingang is geopend.  
• Aangezien wij nauwelijks momenten hebben waarop er meer dan het maximale aantal van 250 bezoekers 

op het park zullen zijn, zullen wij hiervoor geen registratie opzetten. Mocht het te druk worden op onze 
accommodatie dan zullen de toezichthouders actie ondernemen om de aantallen  
te spreiden en terug te brengen tot het maximum.  

• Er mogen vergaderingen/bijeenkomsten georganiseerd en gehouden worden in het clubgebouw van  
VV Beesd, alleen is dit gebonden aan een maximaal aantal bezoekers.  

o Dit dient vooraf digitaal gemeld worden bij de secretaris: secretaris@vvbeesd.nl 
o In deze aanvraag moet worden gemeld met hoeveel personen je gaat vergaderen.  

Er zal n.a.v. het aantal personen gekeken worden welke ruimte hiervoor beschikbaar is. 
 

 

Kantine / Terras:  

• Houd onderling 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder.   

• Voordat men de bestelling plaats dient men zich via het registratieformulier te registreren met naam, 
datum, email en telefoonnummer. Besteld men voor alle personen van een tafel dan dienen de gegevens 
van al die personen te worden genoteerd. (let op! Dit is vrijblijvend, maar wij hopen op medewerking van 
een ieder)  

• Er zijn ruim 45 zitplaatsen in de kantine met 1,5m afstand 

• De tafelschikking is vast en mag niet worden gewijzigd. (dit geldt ook voor de tafels op het terras)  

• De keuken is voorlopig beperkt open met beperkt assortiment. (mits hygiëne en crowd control 
gewaarborgd blijven)  

• Tijdens het verblijf in de kantine en op het terras neemt iedereen plaats op één van de 
stoelen/zitgelegenheden.   

• Laat per tafel 1 persoon de bestelling bij de bar ophalen zodat er zo min mogelijk verkeer ontstaat en de 
1.5 meter in tact blijft 
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Melding Corona besmetting:  
 
Ben jij besmet met het Coronavirus of geweest, dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen van de 
overheid. Dit betekent dat je op dat moment thuis blijft en de richtlijnen volgt die de GGD je oplegt.  
Je neemt dus geen deel aan trainingen, wedstrijden of andere clubactiviteiten.  
Ben jij op dat moment bij onze vereniging geweest dan verzoeken wij jou om dit te melden bij ons, zodat 
ook wij actie kunnen ondernemen.  
Je kunt dit doen door een mail te sturen naar secretaris@vvbeesd.nl 
 
Terugkeer spelers uit oranje gebieden:  
De richtlijnen van de overheid zijn leidend. Deze geven op dit moment aan dat iemand die terugkeert vanuit 
een oranje gebied, dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Ons dringende advies is 
dus; neem geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten. Tevens het vriendelijke doch 
dringende verzoek  dit zo spoedig mogelijk te melden aan de teamleiding en/of het aanspreekpunt. 
 
Communicatielijnen corona-uitbraak/coronamelding:  
Als er een corona-uitbraak of coronageval is bij onze vereniging zal  het bestuur met behulp van de 
coördinatoren, contact leggen met teams, vrijwilligers en bezoekers die aanwezig zijn geweest op de 
betreffende (wedstrijd)dag.  
 
 
 

Houdt elkaar alert en wijs elkaar op de regels.  
Je doet het voor elkaars gezondheid. 

 
 

Tot slot  
Wij realiseren ons dat het heel veel regels zijn, maar ze zijn echt nodig om te 
voorkomen dat er een piek in besmettingen ontstaat, teams niet meer kunnen 
voetballen, boetes opgelegd worden en ons sportpark moet sluiten.  
 
Met Sportieve Groet, 
 
Bestuur van V.V. Beesd 
Max Kroeze 
Jan Kroeze 
Richard Aalten 
Cees Brouwer 
Goof Dokman 
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