CORONAPROTOCOL VVA ACHTERBERG
Algemene regels
• Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen
• Houd anderhalve meter afstand
• Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog
• Vermijd drukte
Bezoek aan ons sportpark “De Meent”
Er is geen publiek toegestaan bij de trainingen en wedstrijden. Alleen spelers, trainers en mensen die
vanuit hun functie (bijv. leider) aanwezig moeten zijn, worden toegelaten op de velden. We vragen
ouders hun kinderen af te zetten en op te halen bij de ingang.
Van bezoekende clubs worden, buiten de spelers en staf, maximaal 5 personen toegelaten tot de
velden. Neemt het bezoekende team meer dan 5 personen mee dan kunnen wij hen helaas geen
toegang tot onze velden geven. Wij verzoeken de bezoekende teams zich te melden in ons
wedstrijdsecretariaat.
Mensen vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van een binnenruimte zoals kleedkamer, toilet,
wedstrijdsecretariaat en bestuurskamer een geldig CTB tonen.
Trainingen
Alle spelers, ongeacht de leeftijd, mogen met hun team gewoon trainen. Publiek bij het trainen is
niet toegestaan
Wedstrijden
Alle spelers, ongeacht de leeftijd, mogen met hun team wedstrijden spelen. Sporters hebben voor
het spelen van een wedstrijd of voor het trainen geen CTB nodig.
Kleedkamers
Ben je ouder dan 18 jaar, dan mag je de kleedkamers alleen met een geldig CTB gebruiken.
Horeca (kantine en de terrassen)
Voor de horeca is voor personen vanaf 18 jaar een CTB noodzakelijk.
• Het is verplicht om gebruik te maken van een zitplaats
• Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, hoeven geen CTB te tonen bij
het bezoek van de kantine. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsmensen,
scheidsrechters en vrijwilligers voor de keuken en bar. Ter verduidelijking: deze vrijstelling
geldt alleen wanneer deze personen op dat moment in functie zijn.

Geldig Corona Toegangsbewijs
Als geldig Corona Toegangsbewijs gelden:
• Digitaal bewijs (QR code) via de Corona Check app;
• Papieren bewijs (papier met QR code) via de Corona Check app of de Corona Check website;
• Herstelbewijs: Bewijs positieve coronatest van minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen
geleden.

•
•

Testbewijs: Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit.
Vanaf 14 jaar kan er ook om een legitimatiebewijs worden gevraagd

Eigen verantwoordelijkheid
Wij willen iedereen oproepen om zelf ook je verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het
kunnen betreden van binnenruimtes en specifiek het betreden van de kleedkamer. Daarnaast doen
we een dringend beroep op iedereen om het de vrijwilligers van de club niet onnodig moeilijker te
maken dan het al is. Het gedrag van onze sporters wordt medebepalend voor mogelijke toekomstige
maatregelen van de overheid.
Als vereniging zijn wij verplicht om toe te zien op de naleving van deze regels.

