Informatiebrief t.a.v. de nieuwe coronamaatregelen
14-12-2020

Aanleiding
Het kabinet heeft maandagavond 14 december aangekondigd dat Nederland voorlopig t/m 19
januari 2021 in ‘lockdown’ gaat om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor het
voetbal betekent dit in algemene zin het volgende:
-

Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan;

-

Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderlinge 1,5
meter afstand;

-

Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand
tijdens de training. Zij mogen onderlinge wedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.

-

Geen publiek meer bij op de sportaccommodatie.

-

Alle binnensportaccommodaties blijven gesloten.

-

Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.

Basismaatregelen
-

Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;

-

Was of desinfecteer je handen na iedere training;

-

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;

-

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten;

-

blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet u thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact.

-

kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een training gepland staat;

-

kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

-

kom in sportkleding naar de sportlocatie;

-

neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

-

verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Vragen
Op de website van de KNVB wordt een overzicht gegeven van de meest gestelde vragen over het
coronavirus (voor de website klik hier). Hieronder worden een aantal relevante vragen besproken
en is aangegeven wat dit concreet betekent voor leiders, ouders en jeugdtrainers.
Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?
Nee. Toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie. Het doel van de
overheidsmaatregelen is om trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen
mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit betekent dus
dat ouders/verzorgers van jeugdleden niet het sportpark van NSV mogen betreden.
Wie is er wel welkom op de sportlocatie?
Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de
trainingen. Voor de jeugd betekent dit dat alleen de leiders/trainers welkom zijn op het
sportpark. Indien een leider/trainer alleen voor de groep staat is het uiteraard mogelijk
om een ouder te vragen om te helpen tijdens de training.
Mogen jeugdteams onderlinge wedstrijden spelen tegen andere teams van de vereniging?
Ja, jeugd mag onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging. Indien jeugdteams
hier gebruik van willen maken, graag dit even afstemmen met Mark Bastiaanse.
Is het toegestaan om de kleedkamer te gebruiken voor het (droog) wegleggen van spullen.
Om te voorkomen dat het in nauwe gangen en ruimtes druk wordt is het niet toegestaan om
spullen (droog) weg te leggen in de kleedkamers. Dit betekent dus ook dat bij onderlinge
wedstrijden er geen gebruik gemaakt kan worden van de kleedlokalen.
Geldt de maximale groepsgrootte ook voor kinderen?
Nee, voor jeugdteams gelden geen beperkingen voor de groepsgrootte tijdens de sportbeoefening.
Na afloop van het sporten geldt voor kinderen vanaf 13 jaar wel dat zij met niet meer dan twee
personen samen mogen komen. Daarnaast geldt voor iedereen dat zij na afloop van de training de
sportaccommodatie zo snel mogelijk weer moeten verlaten
Mogen seniorenteams in meerdere groepjes van twee tegelijk trainen op één veld?
Ja, zorg er wel voor dat de groepen van twee spelers zoveel mogelijk in vaste samenstelling
trainen en dat de onderlinge 1,5 meter afstand altijd in acht wordt genomen. Zorg er ook voor dat
duidelijk herkenbaar is bij welk groepje iedere speler hoort .
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