
De coronamaatregelen bij vv Noordwijk 

Versie november 2021 

Sedert zaterdag 13 november zijn er nieuwe en aangescherpte 
coronamaatregelen in werking getreden. 

Bij vv Noordwijk zijn om die reden onderstaande maatregelen 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, voor doordeweekse wedstrijddagen ligt die

verantwoordelijkheid bij de begeleider of trainer.



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

• Ook bij trainingen zijn toeschouwers niet toegestaan.
• Kom al omgekleed naar de training.

• De kleedkamers zijn op doordeweekse dagen gesloten.

Kantine 
De kantine is op zaterdagen vanaf 08.00  tot 18.00 geopend. 

Daarbij zijn de volgende maatregelen van kracht: 
• De kantine is alleen is toegankelijk met een coronatoegangsbewijs

(CTB of QR-code). Tijdens het verblijf in de kantine dient iedereen
geplaceerd te zijn met andere woorden iedereen zit op een stoel of

kruk. Vol = vol.
• Het is niet toegestaan tafels en stoelen te verplaatsen.
• Door de week is de kantine gesloten.

Mondkapje 

Op dagen dat de QR code bij de hoofdingang wordt gescand, is het dragen van 
een mondkapje niet verplicht. Wij raden u echter aan dit toch te doen. 
Vindt er geen QR code scan plaats bij de hoofdingang, dan is het dragen van een 

mondkapje in de binnenaccommodatie wel verplicht. 

Business home en bestuurskamer 

Het Business home is bij thuiswedstrijden van het 1e elftal gesloten. 
De bestuurskamer is bij thuiswedstrijden van het 1e elftal geopend maar alleen 
toegankelijk voor bestuursleden van vv Noordwijk, bestuur van de bezoekende 

verenging en KNVB officials. 

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 

mailto:corona@vvnoordwijk.nl

