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Met de start van het nieuwe seizoen zijn er nog steeds een groot aantal regels van kracht om de 

verspreiding van het Covid-19 virus te vermijden. 

Richtlijnen RIVM , overheid , KNVB maar met name veiligheidsregio dienen gevolgd te worden door 

verenigingen. 

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

hanteren zoals de regelgeving nu heeft bepaald en per 1 augustus zijn opgesteld.  

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

overheid , bijgesteld worden binnen het protocol van de club  

 

Spelers regels: 

• heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen; 

• ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; 

• was vaak uw handen; 

• vermijd drukke plekken op de accommodatie , gespreid douchen (>18 jr.) en om en om douchen 

met max. 4 personen tegelijk op 1,5 meter afstand 

 

 

Vervoer spelers naar complex en t.b.v. uitwedstrijden  

Algemene richtlijnen RIVM en Overheid wordt gevolgd voor jeugd <18 jr. en > 18 jr. 

In de auto geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en 

zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. 

 Het is een advies. Je kunt dus geen boete krijgen als je geen mondkapje draagt. Maar we raden het 

wél aan. Zo zorgen we er samen voor dat het virus zich niet weer kan verspreiden en dat we de 

vrijheden van nu kunnen behouden. 
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Accommodatieregels 

Kleedkamergebruik 

Voor de jeugd JO7 tot en met JO12 geldt ; 

Thuis omkleden , thuis douchen , er zijn geen kleedkamers beschikbaar vanwege praktische 

problemen met ouders ter verzorging in de kleedkamers 

 

Voor de jeugd JO13/ MO13 t/m JO17/MO17 geldt; 

Thuis omkleden , niet douchen  

Er is wel een kleedkamer beschikbaar per team  

Maximaal 1 volwassene toegestaan in de kleedkamer als leider 

 

Voor jeugd JO19/MO19 en senioren geldt; 

Alle kleedkamers en douches zijn opengesteld. houd hierbij 1,5 meter afstand; 

Waar mogelijk en wanneer er voldoende kleedkamercapaciteit aanwezig is worden teams over 

meerdere kleedkamers verdeeld. (denk aan doordeweekse wedstrijden)  

Ook in de douches is de 1.5 meter regeling van toepassing, in de praktijk betekend dit maximaal 4 

personen tegelijkertijd douchen.  

Probeer de kleedkamerdruk te vermijden, doseer het gebruik van de kleedkamer en vertrek direct uit 

de kleedkamer wanneer je al dan niet gedouched en omgekleed bent. 

Geef teamgenoten de ruimte, wacht desgewenst buiten de kleedkamer en blijf dus niet onnodig in de 

kleedkamer zitten. 

Er zijn geen ouders of coördinatoren toegestaan in de kleedkamer. Alleen de leider/coach van het 

elftal is toegestaan in de kleedkamer samen met het betreffende team. 

 

Ten aanzien van dit kleedkamerbeleid zal door het wedstrijdsecreatriaat wekelijks de tegenstanders 

geinformeerd worden per mail , op uiterlijk donderdag voor de wedstrijddag. 

Een en ander om de tegenstanders op de hoogte te brengen van ons beleid en dit protocol 

 

Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag 

publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat publiek 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar en tot de 

spelers, tenzij ze uit één huishouden komen; 

Voor aanwezigen op/in een accommodatie (denk hierbij aan publiek) gelden maximale aantallen, 

binnen geldt een maximaal aantal aanwezigen van 100 personen zonder reservering en 

gezondheidscheck. Uiteraard op afstand en 1,5-meterregel. 

Voor buiten geldt een maximaal aantal toeschouwers van 250 personen per wedstrijdveld zonder 

reservering en of gezondheidscheck.  

De persoon die bestuurskamerdienst heeft ( OC lid , TC lid , vrijwilliger of bestuurslid )  is op 

speeldagen de verantwoordelijke ten aanzien van het protocol, tevens aanspreekpunt voor een ieder 

en richting de gemeente en veiligheidsregio.  

Deze persoon is op speeldagen de Corona preventiemedewerker (HESJE AAN )  

 

Protocollen uitprinten , ophangen , op de website en op Social media verspreiden en blijven updaten 

zolang als nodig . Dit m.b.t. informatie leden, bezoekers en ouders van leden. 

Deel uitgeprinte protocollen uit aan leiders van teams en bezoekende teams tijdens speeldagen 

(actie gastvrouw/ gastheer MVV’58) 
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OP speeldagen zullen alle 3 de toegangspoorten worden opengezet voor spreiding in en uitloop  

Bij de kantine wordt een routing vastgesteld middels pijlen , ingang en uitgang 

 

Voor leiders van teams zijn desinfectiemiddelen aanwezig zodat zij voetbalspullen kunnen reinigen na 

gebruik . Buitenkraan wordt wederom voorzien van tuinslang en sproeikop om te kunnen reinigen. 

 

Leiders dienen er op toe te zien dat kleedruimten zoveel als mogelijk worden geventileerd  

en zet indien nodig/mogelijk ramen open; 

 

 

Scheidsrechter en arbitrage regels; 

Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd 

 De teams betreden gefaseerd het speelveld. 

 Er wordt geen line-up gedaan. 

 Er worden geen handen geschud. 

 Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de middenstip. 

 Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht. 

 

Bij momenten in de wedstrijd waarbij de 1,5-meteregel niet wordt nageleefd is het aan de 

scheidsrechter hier de aanvoerders en de leiders op te wijzen  

Denk aan momenten bij wissels, doelpunt vieren of een ‘opstootje’  

Ook de ruimte in de dug-out geld als 1,5-meterregel in de basis !!! 

Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen!  

De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij MVV’58.  

 

Wijs spelers op risico verspreiding bij aanvang wedstrijd  

Informeer aanvoerders en leiders over ‘uitsnuiten neus’ naar de grond gericht en spugen direct naar 

de grond gericht voor ieders veiligheid en gezondheid. 

 

Na de wedstrijd 

Geen handen schudden (Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht). 

 

 

 

Hygiëneregels ten aanzien van vrijwilligers bar , keuken en bestuurskamerdienst; 

 

Schud geen handen  

Draag in de keuken en in de bediening handschoentjes voor hygiëne ook bij afrekenen met geld 

Probeer zoveel als mogelijk per pin te laten betalen vermijd contant geld zoveel als mogelijk 

Zitplaatsen aan de bar ( barkrukken) is verboden. Zorg voor spreiding mensen en ruimte aan en bij de 

bar. 

Zorg voor een goede hygiëne in de keuken , sanitair en achter de bar , desinfecteer waar nodig en 

waar gewenst. Volg hierbij ook de richtlijnen Horeca Nederland 

 

Wijs mensen op 1,5-meterregel en blijf waarschuwen 

Hoeveelheid zitplaatsen in de kantine is teruggebracht zodat een ieder op gepaste afstand kan zitten. 

 

Stel aan leiders desinfectie ter beschikking waar nodig ( via bestuurskamer uit te geven en retour te 

vragen)  

Te verzorgen door de afdeling bardienst / keuken  
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Vermijd in en uitlopen van onbevoegden in keuken, achter de bar en in bestuurskamer 

Hanteer ook in bestuurskamer de 1,5-meterregel en laat mensen via achterdeur de bestuurskamer 

verlaten. (toezicht door gastvrouw of gastheer vereniging ) 

 

 


