
 

CORONA-PROTOCOL V.V. VIOLA 

Dit protocol geldt voor iedereen die het sportcomplex van V.V. Viola bezoekt. 

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN RIVM : 

 Hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 
 Was of desinfecteer vaker je handen, zeker voor en na een bezoek aan onze accommodatie 
 Heb je last van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn (licht) hoesten, benauwdheid, 

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak : blijf thuis en laat je testen 
 Indien een speler die bovenstaande klachten vertoont toch op de velden verschijnt, dan 

wordt betreffende speler verzocht om naar huis te gaan. Spelers die deze klachten vertonen 
zijn niet welkom om deel te nemen aan een training of wedstrijd  

 Heeft iemand bij je thuis last van deze Corona-gerelateerde klachten of is iemand in je 
huishouden positief getest, blijf dan ook thuis 

 Ben je 18 jaar of ouder, houdt dan 1 ½ meter afstand 
 Schud geen handen en geef geen high five of box 
 Vermijd drukte en volg de routing en regels op het complex 
 Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld, zoals schreeuwen of spreekkoren, is niet 

toegestaan 
 Publiek is toegestaan, mits zij zich aan de regels houden 

 

RICHTLIJNEN TRAININGEN/WEDSTRIJDEN JUNIOREN (t/m JO17) : 

 Volg ten alle tijden de algemene richtlijnen van het RIVM 
 Douchen mag alleen na een wedstrijd en dus niet na de trainingen 
 Tijdens het gebruik van de kleedkamers en douches  door jeugd t/m JO12 mogen er  2 

volwassenen in de kleedkamer aanwezig zijn. Voor de hogere elftallen t/m JO17 mogen 
geen volwassenen in de kleedkamer aanwezig zijn. Het toezicht kan daar vanaf de gang 
plaatsvinden.  

 Gebruik een eigen bidon 
 Houdt als trainer/coach zoveel mogelijk afstand tenzij noodzakelijk voor (veilige) 

beoefening/begeleiding van de sport 
 Van de tegenpartij verwachten we slechts 1 vertegenwoordiger per team in de 

bestuurskamer/wedstrijdsecretariaat en uitsluitend voor aanmelding van het team en 
voor het ontvangen van het Corona-protocol 

 Draag een mondkapje (voor 13 jaar en ouder) wanneer personen buiten je huishouden in 
één auto rijden bij uitwedstrijden  

 Bij uitwedstrijden volg je de richtlijnen van de vereniging waar je op bezoek gaat. De 
meeste verenigingen hebben hun protocol op de website staan 



 Leiders/trainers zien toe op de naleving van de regels. Wij verwachten hetzelfde van de 
leiders/trainers van onze gasten en bedanken iedereen voor ieders begrip en 
medewerking 

 Publiek is toegestaan, mits zij zich aan de regels houden 
 

RICHTLIJNEN TRAININGEN/WEDSTRIJDEN SENIOREN : 

 Volg ten alle tijden de algemene richtlijnen van het RIVM 
 Denk bij het betreden en verlaten van het veld aan de 1 ½ meter regel 
 Gebruik een eigen bidon 
 Tijdens de sportbeoefening is voor spelers van 18 jaar en ouder geen 1 ½ meter afstand 

nodig. De 1 ½  meter regel geldt wel in de rust, kleedkamer en kantine. In de dug-out is 
slechts plaats voor 3 personen. Overige teamleden en/of staf dienen plaats te nemen 
naast de dug-out of achter de omheining 

 Voor- en nabesprekingen kunnen niet gehouden worden in de kleedkamers en in de rust 
blijft iedereen op het veld, uitgezonderd voor toiletbezoek 

 Er mogen 3 personen tegelijk douchen (indien mogelijk verdeeld over meerdere 
kleedkamers) en 3 personen tegelijktijdig  wachten in de kleedkamer.  Wij hebben de 
uitdrukkelijke vraag aan iedereen om zo kort mogelijk in de douches/kleedkamers te 
blijven. Alle andere spelers wachten óf buiten óf in de kantine 

 Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één auto rijden bij 
uitwedstrijden 

 Van de tegenpartij verwachten we slechts 1 persoon in de 
bestuurskamer/wedstrijdsecretariaat en uitsluitend voor aanmelding van het team en 
voor het ontvangen van het Corona-protocol 

 Bij uitwedstrijden volg je de richtlijnen van de vereniging waar je op bezoek gaat. De 
meeste verenigingen hebben hun protocol op de website staan 

 Leiders/trainers zien toe op naleving van de regels. Wij verwachten hetzelfde van de 
leiders/trainers van onze gasten en bedanken iedereen voor ieders begrip en 
medewerking 
 

 

RICHTLIJNEN SCHEIDSRECHTERS : 

 Volg ten alle tijden de algemene richtlijnen van het RIVM 
 Voor scheidsrechters volgen we het coronaprotocol arbitrage van de KNVB te vinden op: 

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus 

 

RICHTLIJNEN KANTINE : 

 Volg ten alle tijden de algemene richtlijnen van het RIVM en Koninklijke Horeca 
Nederland 

 Volg de aangegeven looprichting en hygiënische instructies in kantine en op het terras 
 Inschrijven voor eventueel contact onderzoek 
 Zowel binnen als buiten altijd gaan zitten 



 Heb respect voor het kantinepersoneel en volg de aanwijzingen en instructies die door 
hen gegeven worden 

 Er is extra ruimte gecreëerd door het plaatsen van een tent, en ook daar geldt : alleen 
zitplaatsen. 

 Wanneer de 1 ½ meter maatregel door drukte niet nageleefd kan worden, zal namens 
V.V. Viola gevraagd worden de kantine/het terras te verlaten 

 

CONSTATERING CORONA BIJ LEDEN : 

 

Wanneer er Corona wordt geconstateerd bij één van de spelende leden van V.V. Viola, dan gaat het 
volgende protocol in werking : 

1. De speler licht zijn trainer en begeleiding in 
2. Afhankelijk van het moment van oplopen van Corona, wordt nagegaan of de overige spelers 

met hem/haar in contact zijn geweest 
3. Is dit het geval zal iedereen die in contact is geweest met betrokkene, in quarantaine moeten 

en contact moeten opnemen met de GGD 
4. Op dat moment besluit het bestuur of een volledig team tijdelijk wordt stilgelegd. Dit zal 

altijd in overleg met de KNVB gebeuren 
5. Verder volgen we in dergelijke gevallen de aanwijzingen van de GGD 

V.V. Viola doet er alles aan om de veiligheid te waarborgen, maar deelname aan trainingen en 
wedstrijden of het anderszins bezoeken van onze accommodatie is geheel voor eigen risico. V.V. 
Viola is niet aansprakelijk voor enige consequenties voortvloeiend aan het bezoek aan het Viola-
complex, ook niet wanneer bezoekers alle aanwijzingen en richtlijnen opvolgen.  

 

Wij wensen jullie een sportief voetbalseizoen en een prettig verblijf op ons complex toe. 

Bestuur V.V. Viola 


