Protocollen Covid 19 maatregelen
Vv Noordwijk
Versie 20210303 (wijzigingen staan in het rood aangegeven).
Algemeen
Het protocol verantwoord sporten van de Vereniging Nederlandse Gemeente en de
NOC*NSF is, naast de lokale of regionale noodverordening, het protocol waar de
sportverenigingen zich aan dienen te conformeren.
Dit protocol is via de website van vv Noordwijk gepubliceerd en in haar geheel te hier de
downloaden.
Dit protocol is ondergeschikt aan de RIVM-maatregelen en lokale of regionale
noodverordeningen. Indien de RIVM-maatregelen dan wel de lokale of regionale
noodverordeningen als gevolg van gewijzigde omstandigheden worden aangepast of
aangescherpt, kan dit gevolgen hebben voor dit protocol. Het protocol kan dan ook
worden gewijzigd.
Het is dan ook raadzaam om regelmatig dit protocol op de website van vv Noordwijk te
raadplegen. Vragen over dit protocol kunnen worden gesteld via e-mail aan
corona@vvnoordwijk.nl of rechtstreeks aan het bestuur.
Het bestuur rekent op uw begrip en welwillende medewerking om de genomen
maatregelen op te volgen. Gebruik uw gezond verstand en heb respect voor uw
medemens!
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Hoofdstuk 1 Gezondheidscheck
Bezoekers van het sportpark wordt dringend verzocht de gezondheidscheck in acht te
nemen:
• Had u een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten,
neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten
• Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
• Heeft u het nieuwe coronavirus en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een
lab)?
• Heeft u een huisgenoot/ gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in de
afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
• Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
Indien een van bovenstaande vragen met ja beantwoord wordt, stel dan uw bezoek aan
ons sportpark uit!
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen;
Ga direct naar huis 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;
Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het
sporten);
Vermijd drukte;
Was vaak uw handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van ons
sportcomplex;
Schud geen handen;
Spelers en staf: voorafgaand aan de wedstrijd, training en tijdens rustmomenten
dienen spelers boven de 19 jaar WEL 1,5 meter van elkaar te houden;
Trainers en leiders houden toezicht op de afspraken bij en rondom trainingen en
wedstrijden.
Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld en spreekkoren is niet
toegestaan.

Hoofdstuk 2 Melden besmettingen
Als je als speler/trainer/begeleider/vrijwilliger positief getest wordt op Covid19, contact
via de trainer/leider, of direct zelf, de corona coördinator via corona@vvnoordwijk.nl of
tel 06-22294773 en b.g.g. 06-53487490 en meld de besmetting. En uiteraard blijf je dan
thuis!
Dit geld ook als je een vermoeden van besmetting hebt, blijf thuis, contact de corona
coördinator én de GGD.
Volg in alle gevallen de aanwijzingen van de GGD op.
Per individueel geval worden eventuele vervolgstappen genomen/afgewogen door het
Bestuur. Hierbij wint het Bestuur advies in bij de Gemeente, KNVB, GGD en
Veiligheidsregio.
Voor spelers volgt de vereniging bijgaand protocol.
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Hoofdstuk 3 Aanwezigheid bij wedstrijden en Trainingen
Maatregelen per 3 maart 2021:
Het kabinet heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Deze nieuwe maatregelen gaan in vanaf woensdag 3 maart
2021. Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen:
•
•
•

Alle amateurcompetities zijn voor de rest van het seizoen 2020/2021 door de
KNVB geannuleerd.
Spelers vanaf 27 jaar mogen alleen trainen in groepen van twee personen
(exclusief de trainer) en met onderling 1,5 meter afstand.
Voor spelers t/m 26 jaar geldt geen beperking in de groepsgrootte en de
onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes
spelen bij de eigen vereniging.
3.1 Spelers, trainers en begeleiders bij trainingen en wedstrijden.

Tijdens wedstrijden is normaal spelcontact toegestaan..
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Gebruik tijdens het sporten zoveel mogelijk eigen materiaal, zoals sportkleding,
bidons etc.
Volg altijd de aanwijzingen van de trainer(s) en officials op.
Begeleiding (trainer/leiders etc.) van teams dienen 1,5 meter afstand te bewaren
tot spelers (m.u.v. spelers t/m 12 jaar).
Voorafgaand, tussen en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers t/m 26
jaar en ouders overigens wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
Teambesprekingen kunnen op de tribune plaats vinden of in de dug-outs met
inachtneming van de 1 ½ meter maatregel.
In de dug-outs moet er ook 1,5 meter aangehouden worden voor spelers t/m 26
jaar. Als er niet genoeg ruimte is voor de wisselspelers en begeleiding moet er in
de tribune en/of langs de lijn plaatsgenomen worden, rekening houdend met 1,5
meter tussenruimte.
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. Moet je onverhoopt toch
naar het toilet op het sportpark? Dan kun je gebruik maken van de
toiletvoorziening bij de kantine.
Was je handen met water, zeep en waar mogelijk desinfectiemiddel voor en na
bezoek aan het sportpark.
Kom zo min mogelijk met je handen aan de bal en andere materialen die je
gebruikt bij de trainingen.
Neem je eigen bidon mee om uit te drinken.
Douche thuis. Kleedkamers zijn tot nader order gesloten.
Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer (fiets) naar het sportpark. Probeer om
geen personen uit andere huishoudens mee te nemen als je met de auto komt.
Trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor het naleven van de bovenstaande
maatregelen. Zij zijn het aanspreekpunt voor ieder team.
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3.2 Toeschouwers bij wedstrijden 1e elftal.
In verband met de annulering van de competitie is dit artikel tot nader order vervallen.
3.3 Toeschouwers overige wedstrijden en trainingen
Er zijn geen toeschouwers toegestaan bij overige wedstrijden en trainingen.
3.4 Persaanwezigheid bij wedstrijden 1e elftal
In verband met de annulering van de competitie is dit artikel tot nader order vervallen.
Hoofdstuk 4 Uitwedstrijden
Er zijn momenteel geen uitwedstrijden toegestaan.
Hoofdstuk 5 Gebouwen en ruimtes
Vv Noordwijk is gebruiker van sportpark Duinwetering. Naast vv Noordwijk zijn hier ook
nog diverse binnensportverenigingen en andere organisaties actief. Respecteer elkaars
aanwezigheid en betracht te allen tijde de geldende voorschriften!
5.1 Kleedkamers
Het gebruik van kleedkamers is tot nader order niet toegestaan. Hierop zijn ook geen
uitzonderingen van toepassing!
5.2 Kantine en koffieverkooppunten.
In verband met aanscherping van de coronamaatregelen zijn de kantine en
koffieverkooppunten tot nader order gesloten.
5.3 Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat is tot nader order gesloten.
5.4 Business home
In verband met aanscherping van de corona maatregelen is het Business home tot nader
gesloten evenals de bar in het Business home.
5.5 Bestuurskamer
In verband met aanscherping van de corona maatregelen is de bestuurskamer tot nader
gesloten.
5.6 Toiletten
De toiletten (incl. de invalidentoiletten) in de accommodatie zijn beperkt toegankelijk en
aangepast om de 1 ½ meter te kunnen respecteren.
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5.7 Materiaal en Ballenhok
Het materiaal- en ballenhok is voor maximaal twee teamvertegenwoordigers
toegankelijk. De trainer, coach of jeugdleider haalt de benodigde materialen zelf op in
het materiaalhok of de staf wijst daar één of twee spelers voor aan.
De looproute naar het materiaal- en ballenhok is altijd via de ingang aan de zijkant van
de tribune. De trainer, coach of begeleider bewaakt dat de juiste looproutes worden
gevolgd.
5.8 Mondkapjesplicht
Ingaande 1 december 2020 geldt een mondkapjesplicht voor alle publiek toegankelijke
binnenruimtes. Daaronder valt ook de accommodatie van Sportpark Duinwetering.
Ingaande 1/12/2020 geldt dan ook dat een ieder die zich beweegt door de binnenaccommodatie verplicht is een mondkapje te dragen m.u.v. jeugd t/m 12 jaar, of die
vanwege een fysieke, verstandelijke of psychische beperking of een chronische ziekte
geen mondkapje kunnen dragen.
Het mondkapje mag af indien men plaatsneemt op een stoel of bank. De 1 ½ meter
maatregel blijft ook bij het dragen van een mondkapje onverminderd van kracht.

Hoofdstuk 6 Handhaving en toezicht.
Het bestuur doet een dringend beroep op een ieder zich aan de maatregelen te houden!
Het niet naleven van de maatregelen kan leiden tot een schorsing of in het ergste geval
beëindiging van het lidmaatschap.
Noordwijk, maart 2021

Het bestuur
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