Corona protocol van FC VVC
update voor de periode vanaf 19 november 2020
Op dinsdag 17 november heeft het kabinet een kleine versoepeling van de Corona maatregelen
afgekondigd. Wat betekent dat voor FC VVC ? We mogen nog steeds geen wedstrijden in
competitieverband spelen, maar we kunnen met de jeugd en senioren nog steeds blijven
trainen. Voor de jeugd verandert er niets ten opzichte van het vorige FC VVC Corona protocol.
Senioren mogen weer trainen in groepjes van maximaal 4 spelers en nemen de 1,5 meter
afstand in acht. Vanuit Techniek zal de exacte invulling van trainingen spoedig worden
gecommuniceerd.
Allereerst geldt voor alles, gebruik je gezonde verstand, heb je klachten blijf dan thuis. Neem
de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht. In het algemeen gelden voor een ieder
daarvoor de volgende uitgangspunten:
▪ blijf thuis bij klachten en laat je testen en pas te allen tijde hygiëne toe;
▪ houd anderhalve meter afstand
Volg de aanwijzingen van de toezichthouders (bestuur, Corona functionaris) op. Het niet
opvolgen van die aanwijzingen kan betekenen, dat je de toegang tot het sportcomplex wordt
ontzegd. Met inachtneming van de hiernavolgende regels – senioren tranen nu weer in groepen
van 4 exclusief de trainer- hopen wij dat de trainers, senioren en jeugdspelers lekker kunnen
blijven trainen.

Wedstrijden
Er worden geen jeugd- en senioren competitiewedstrijden gespeeld. Onderlinge
jeugdwedstrijden voor spelers tot 18 jaar op ons complex zijn toegestaan.
Let wel deze wedstrijden worden gespeeld ZONDER scheidsrechter en/of Assistent
Scheidsrechter en/of Spelbegeleider. Daarnaast is het niet toegestaan om de wedstrijden in
wedstrijdkleding van FC VVC te spelen en dient iedereen trainingskleding te gebruiken.

Toeschouwers en ouders bij trainingen en onderlinge jeugdwedstrijden
▪

Er worden op ons complex geen ouders en andere toeschouwers toegelaten bij trainingen van zowel
jeugd als senioren, maar ook niet bij onderlinge jeugdwedstrijden..

Kantine, douches en kleedkamers
▪
▪
▪
▪

De kantine is gesloten.
De kleedkamers en douches zijn gesloten.
Het toilet is alleen voor noodgevallen beschikbaar.
Neem een eigen gevulde bidon van huis mee.

Trainingen
▪ Alle trainers, senioren en jeugdspelers komen in trainingskleding naar de club
▪ Trainingen voor de jeugd en senioren zijn zonder toeschouwers. Ouders en verzorgers die kinderen
brengen naar de training of onderlinge wedstrijd mogen het complex niet betreden. De trainer zal uw
kind opvangen en begeleiden naar het trainingsveld. Na de training wordt uw kind door de trainer
teruggebracht naar de uitgang. Ga niet tegen hek van het trainingsveld staan kijken, maar ga naar huis of
blijf in de auto op de parkeerplaats
▪ Na de training en onderlinge jeugdwedstrijd gaat iedereen direct naar huis
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Toegang tot en vertrek van het sportpark
▪ Senioren, jeugdspelers en trainers komen binnen via de achterste poort
▪ De uitgang na de training is via de poort naast de kantine
▪ Volg de looplijnen en voor de senioren geldt houd 1,5 meter afstand
We hopen dat jullie kunnen blijven genieten van de mogelijkheid om te kunnen trainen!
Blijf gezond en let goed op elkaar. Samen krijgen we het virus eronder.
Bestuur FC VVC
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