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Bij Vv Noordwijk zijn onderstaande coronamaatregelen van kracht: 
 

Algemene gezondheidsvereisten 
• Spelers/trainers/begeleiders die aan de richtlijn van mogelijke 

besmetting voldoen (verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden 

Celsius) komen niet naar de training! 
• Spelers/trainers/begeleiders waarvan een gezinslid bewezen positief 

besmet is komen niet naar de training! 
• Spelers/trainers/begeleiders die om welke reden dan ook in 

quarantaine moeten verblijven komen niet naar de training! 

• Bij een mogelijke besmetting van een trainer, begeleider of een speler 
houden wij ons aan het stappenplan coronabesmettingen welke door 

de KNVB opgesteld is, zie bijlage. 

 

Toegang sportcomplex Duinwetering 
• Het complex is toegankelijk voor trainers en spelers die op dat moment 

trainen of voetballen 
• Het complex is alleen toegankelijk voor vrijwilligers die op dat 

moment een functionele taak/functie verrichten. 
• Het complex is niet toegankelijk voor ouders/toeschouwers die geen 

team gerelateerde functie hebben (alleen trainers, begeleiders, 

vlaggers en scheidsrechters zijn toegestaan, kleedkamerouders max 2 
per team t/m O11) 

• Trainers en spelers mogen voor en na hun eigen wedstrijd niet gaan 
kijken bij wedstrijden/trainingen van andere teams, omdat zij dan 
onder de categorie ‘toeschouwer’ geschaard worden. Verzocht wordt zo 

snel mogelijk na de training/wedstrijd het complex te verlaten. 
• Op zaterdagen geldt voor bezoekende teams een maximaal aantal 

begeleiders van 5 personen. Dit is inclusief trainers, vlagger, 
chauffeurs. 

• Indien Noordwijk teams uit spelen, luidt het advies aan trainers om de 
geldende maatregelen van desbetreffende club te raadplegen. 

• Toegang tot complex en de velden is alleen mogelijk via de 

hoofdingang, de buitenhekken naar de velden zijn gesloten. 
• De kleedkamers zijn op wedstrijddagen toegankelijk voor spelende 

leden. Voor 18+ leden zijn de kleedkamers toegankelijk op vertoon 
van een QR-code. Op de zaterdagen zal deze controle bij de 
hoofdingang plaatsvinden. 

 
 



Trainingen 
• Het huidige trainingsschema (seizoen 2021-2022) blijft onveranderd. 

• Ook bij trainingen zijn toeschouwers niet toegestaan. 
• Er zijn geen verdere beperkingen bij trainingen 

 

Kleedkamers 
• De kleedkamers zijn op doordeweekse dagen gesloten.  

• Kom al omgekleed naar de training. 
 
 

Wedstrijden 
Er zijn tot nader order in alle categorieën geen competitiewedstrijden voor zowel 

de jeugd als de senioren. Onderlinge wedstrijden zijn wel toegestaan.  
 
 

 
Kantine 

De kantine is tot nader order gesloten.  
 
Mondkapje 

In de gehele binnen-accommodatie is het dragen van een mondkapje te allen 
tijde verplicht voor personen van 13 jaar en ouder. Deze draagplicht is niet 

alleen van toepassing tijdens het bewegen, maar ook tijdens het zitten. Alleen 
tijdens het sporten en eventuele douchen na afloop van het sporten mag het 
mondkapje af. 

 
Business home en bestuurskamer 

Het business home en bestuurskamer zijn tot nader order gesloten. 
 

Tot slot 
De maatregelen zijn niet leuk. Maar helaas ontkomen wij er niet aan. Het bestuur 
doet daarom een dringend beroep op een ieder zich aan de maatregelen te 

houden. We willen immers blijven voetballen en het virus bestrijden! 
 

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar corona@vvnoordwijk.nl 
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