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Met ingang van zaterdag 26 juni 2021: Corona Protocol voor alle sporters en bezoekers  op het 
sportcomplex van Voetbal Vereniging Beesd. 
 
Als Voetbal Vereniging Beesd dienen wij te voldoen aan de coronaregels en -richtlijnen zoals 

die zijn opgesteld door het RIVM, de Gemeente en de KNVB.  

 

Naleven van de coronaregels kunnen wij als bestuur, trainers en vrijwilligers niet alleen doen.  

Spreek elkaar aan als het niet helemaal goed gaat en neem je eigen verantwoordelijkheid door je aan 

de regels te houden. Gebruik je gezonde verstand! 

Ook al schat je de kans dat er via jou besmettingen plaatsvinden misschien "klein” in, de gevolgen 

kunnen zeer groot zijn. We moeten het met z’n allen doen! 

 

Afhankelijk van de ontwikkeling van het virus kunnen de maatregelen worden aangepast; houd 

daarom de website en de nieuwsberichten in de gaten! 

 

Onderstaand een opsomming van onze regels die ervoor zorgen dat we samen op een gezonde 

manier kunnen genieten van het voetbal op ons complex. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. 

Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar! 

Algemene Veiligheid- en hygiëneregels 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Heb je klachten? Blijf thuis en laat 

je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van 

een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. 

• Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen. 

• 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. 

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van onze club. 

• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte. 

• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de 

Corona toezichthouders, trainers en bestuursleden. 

 
Dankzij de versoepelingen hebben we het gewenste perspectief op een normaal en volwaardig 

seizoen 2021/’22, inclusief toeschouwers langs de lijn.  

 

Publiek weer toegestaan 
Met ingang van 26 juni is het ook weer toegestaan publiek toe te laten op de accommodatie. Er geldt 

geen maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt.  

 

 

Versoepelingen senioren 
Met ingang van 26 juni is het ook voor senioren weer toegestaan volledig te trainen én wedstrijden te 

spelen tegen teams van andere verenigingen. Hiermee ligt de weg open voor een heerlijke 

voetbalzomer en een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen. Belangrijk hierbij: neem voldoende 

tijd om weer op te trainen en toe te werken naar een normale trainings- en wedstrijdintensiteit.  
 
Zomervoetbal 
We stimuleren de leden (die de mogelijkheden hebben) om de komende zomermaanden lekker te 

komen voetballen. Met name voor de 18+ voetballers is het de uitgelezen kans om nog een balletje te 

trappen en vol enthousiasme vooruit te kijken naar het nieuwe seizoen. Of dat nou in de vorm van een 

training, wedstrijdje of toernooi is, is zelf in te vullen.  
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Verruimingen horeca/ kantines 
Horeca mag tot middernacht open en er mogen binnen meer gasten ontvangen worden, namelijk zo 

veel als mogelijk de 1,5 meter afstand in acht nemende. Reserveren is niet nodig, triage 

(gezondheidscheck) en placering blijven wel van kracht. 

Instructies trainers en leiders bij ziekte speler/speelster: 

• Als een speler Corona gerelateerde klachten heeft, wordt deze direct uitgesloten van 

deelname aan trainingen en wedstrijden. 

• Speler laat zicht testen door de GGD en blijft in afwachting van de uitslag thuis, het team kan 

gewoon doortrainen en wedstrijden spelen. 

• Bij een negatieve uitslag is de speler weer welkom als hij/zij weer beter is. 

• Bij een positieve uitslag geldt 10 dagen quarantaine en doet de GGD indien nodig 

contactonderzoek. Aanwijzingen die volgen uit het contactonderzoek moeten verplicht worden 

opgevolgd. 

• Bij een positieve uitslag verzoeken wij dit altijd te melden bij onze Corona-coördinator  

Goof Dokman via emailadres: secretaris@vvbeesd.nl  

• Voor overige Corona gerelateerde vragen graag een mail sturen naar: secretaris@vvbeesd.nl 
  

Alleen met elkaar krijgen we het virus er onder.  

Alvast hartelijk dank voor jullie begrip en medewerking! 

Met Sportieve Groet, 
 
Hoofdbestuur van V.V. Beesd 
 
Max Kroeze 
Jan Kroeze 
Richard Aalten 
Cees Brouwer 
Goof Dokman 


