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Na de persconferentie van 25 Januari jl.  is er een versoepeling in maatregelen gekomen in de strijd 

tegen het Covid-19. 

Onderstaand worden de specifieke maatregelen en beperkingen beschreven welke MVV’58 zal hanteren zoals de 

regelgeving nu heeft bepaald en per 25 Januari 2022 weer zijn opgesteld.  

Mogelijke aanscherping of versoepeling van de maatregel kunnen , al naar gelang maatregelen overheid , 

bijgesteld worden binnen het protocol van de club  

 

Algemene regels RIVM en Spelers regels: 

• heb je klachten? laat je testen of doe een zelftest en blijf thuis bij positieve uitslag 

• Ga of laat je testen 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; 

• vermijd drukte en hanteer zoveel als mogelijk de 1,5 meter regel 

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

• schud geen handen; 

• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;  

1,5 meter regel buiten het veld  

• tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden 

als dit nodig is voor de sportbeoefening; 

 

 

Accommodatieregels 

Maatregelen algemeen; 

• zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet 

achter slot en grendel zitten; 

• richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat 

vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit voldoende afstand van elkaar 

kunnen houden; 

• zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor 

materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes); 

• geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de 

wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden 

uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover 

zijn. 
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Maatregelen specifiek en toegangscontrole; 

*De accommodatie is weer geopend, zowel kantine als gehele complex. 

Wedstrijden en trainingen zijn derhalve weer mogelijk 

*Trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mogen trainen én wedstrijden spelen binnen de 

normale, reguliere, openingstijden van de accommodatie, een en ander volgens vastgesteld 

trainingsschema of programma in overleg met de OC en wedstrijdsecretariaat. 

Op trainingsavonden en wedstrijdavonden dient het complex om 22.00 uur afgesloten te zijn ! 

*Publiek: het is weer toegestaan publiek toe te laten op de accommodatie.  

*kleedkamers en douches zijn geopend.  

 

* In de kantine geldt een mondkapjesplicht voor een ieder vanaf 13 jaar en ouder voor afhalen maar 

ook bij het lopen door de kantine. 

Alleen op de zitplaats mag het mondkapje worden afgedaan 

 

*De kantine is vanaf 26 Januari a.s. alleen toegankelijk met een Qr code / corona toegangsbewijs. 

Er staat een medewerker van Be Secure of een vrijwilliger die de controle uitoefent. Zonder geldige 

code kom je de kantine niet in. Na controle Qr code / Corona Toegangsbewijs krijgt de persoon een 

polsbandje of stempel.   Dit geldt voor iedereen ! 

 

• Peutervoetbal op speeldagen in januari en februari is nog steeds verplaatst naar het dorpshuis. 

Kinderen en benodigde ouder/ spelbegeleiders dienen zich te melden bij het dorpshuis. Informatie 

hieromtrent zal direct worden gecommuniceerd vanuit Mvv’58 richting betreffende ouders. 

 

 

 

Sociaal-en Maatschappelijke functie 

De overheid stelt dat niet-leden in deze tijd ook de gelegenheid moeten krijgen om mee te trainen 

mochten zij dit willen. De verenigingen hebben hierbij een maatschappelijke functie gekregen. 

Mochten zich niet-leden melden aan de poort en mee willen trainen dan dient de trainer-of leider op 

dat moment deze mensen  in 1e instantie door te verwijzen naar de technische commissie 

tc@mvv58.nl 

De TC zal de desbetreffende persoon of personen indelen in een team en de trainer daarvan op de 

hoogte stellen. De éérstvolgende training van dat betreffende team kan men dan meetrainen. 
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