
Coronaprotocol VOP 
 

Als vereniging willen we de gezondheid van mensen 
borgen en de belangen van onze vereniging beschermen. 
Het niet naleven van de coronaregels brengt de 
gezondheid van anderen én de toekomst van de club in 
gevaar. Je helpt ons dus echt door de regels te volgen. 

SPELREGELS BEZOEKERS VOP  
• Heb je klachten? Neem dan geen risico. Blijf thuis en laat je testen.  
• Ben je in een land geweest met een oranje of rood reisadvies? Bezoek de vereniging dan 14 

dagen na thuiskomst niet. 
• Ben je 18 jaar en ouder; houd 1,5 meter afstand van elkaar.  
• Gebruik je gezonde verstand en neem je eigen verantwoordelijkheid.  
• De kantine is open, iedere bezoeker dient een registratieformulier in te vullen bij 

binnenkomst.  
• Houd je aan de aangegeven looprichtingen in en buiten de kantine.  
• Zitten is verplicht in de kantine  
• Houdt buiten 1,5 meter afstand, langs het veld en op het terras 
• Graag zoveel mogelijk contactloos en via pin betalen.  
• Was/desinfecteer vaak je handen.  
• In de bestuurskamer mogen maximaal 5 personen aanwezig zijn.  
• Kleedkamers en douches zijn open. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand.  
• Jongeren t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, kinderen t/m 12 

jaar hoeven geen 1.5 meter afstand te houden tot anderen, personen die tot één 
huishouden/gezin behoren, hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.  

• Niet meer dan 8 personen per kleedkamer, maximaal 3 personen tegelijk douchen. 
• Aanwijzingen van toezichthouders en bestuurders dienen te worden opgevolgd.  
• Wanneer je je niet aan de regels houdt, kan de toegang je worden ontzegd. Handhaven 

kunnen wij, bestuur en vrijwilligers, niet alleen. Help mee, spreek elkaar aan en vooral: neem 
je eigen verantwoordelijkheid door je aan deze regels te houden. 

• Ingang kantine via de hoofdingang, uitgang via het terras (één richtingsverkeer) 
• Ingang kleedkamers via de hoofdingang, uitgang via de deur bij veld 1. 
• Volg de route aanwijzingen in de kantine en bij de kleedkamers 

Extra maatregelen m.b.t. TRAININGEN  
• Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de club en douche bij voorkeur thuis  
• Trainingsmaterialen zoals hesjes en hoedjes zijn gewoon beschikbaar. Zorg ervoor dat de 

hesjes na elke training uitgewassen worden. 
• Maximaal 1 persoon tegelijk in het ballenhok 
• Ouders en toeschouwers zijn welkom bij de trainingen, denk ook hierbij aan de 1,5 m afstand 

regel.  



• Ben je in een land geweest met een oranje of rood 
reisadvies? Bezoek de vereniging dan 14 dagen na 
thuiskomst niet. 

Extra maatregelen m.b.t. WEDSTRIJDEN  
• Indien mogelijk kunnen er 2 kleedkamers gebruikt 

worden 
• In de dug-out moet er steeds een stoel vrij blijven 

tussen de spelers. Er kunnen stoelen bijgezet worden 
indien noodzakelijk.  

• Toeschouwers moeten overal op 1,5 m afstand van 
elkaar staan, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen.  

• Deel geen bidons, flessen etc.  
• Als het omwille van het programma noodzakelijk is, wordt aan onze thuisspelende teams 

gevraagd om thuis om te kleden en te douchen.  
• Ben je in een land geweest met een oranje of rood reisadvies? Bezoek de vereniging dan 14 

dagen na thuiskomst niet. 

 

Wij doen een extra beroep op alle bezoekers, maar ook de teamverantwoordelijken, om de 
clubbelangen nadrukkelijk te bespreken met hun teamgenoten. Dit is een taak van alle leden 
en niet alleen van het bestuur en de vrijwilligers in de kantine. Laten we het samen binnen de 
mogelijkheden het gezellig maken en op een gezonde en verantwoordelijke manier met elkaar 
omgaan! 
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