
 

 

Corona Protocol v.v. Altius 1931 
Het kabinet treft opnieuw landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Om een 
volledige lockdown te voorkomen worden de komende tijd de sociale contacten drastisch 
beperkt. Dat zijn harde maatregelen, die de samenleving en dus ook onze vereniging raken. 
Maar het is nodig, want veiligheid en gezondheid staan voorop en alleen samen krijgen we het 
virus onder controle. Gelukkig kan de jeugd tot en met 17 jaar wel trainen en onderlinge 
jeugdwedstrijden blijven spelen, alleen zonder publiek 
Wat dit concreet voor onze vereniging betekent, hebben we hieronder puntsgewijs neergezet. 

 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Neem de 

gebruikelijke veiligheids – en hygiëneregels in acht. 

• Informeer je kinderen over de algemene veiligheids – en hygiëneregels en dat zij altijd de aanwijzingen van de 

begeleiding / staf / kader opvolgen. 

• Alle competitie- en bekerwedstrijden zijn voor de komende periode afgelast. Het is om die reden niet toegestaan 

om eventuele oefenwedstrijden met andere clubs te organiseren. 

• Kantine en kleedkamers zijn gesloten, de wc bij de “nieuwe” kleedkamers blijft toegankelijk. 

• Voor Jeugdteams (t/m 17 jaar) blijft het vooralsnog mogelijk om te trainen:  

o Er geldt geen beperking in groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training 

o Jeugdteams mogen onderlinge trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging. 

• Het is mogelijk voor senioren teams om te blijven voetballen middels de volgende richtlijnen: 

o Het is toegestaan om met meerdere groepen van 4 personen tegelijkertijd op het complex aanwezig te 

zijn. Hiervoor geldt maximaal 4 spelers per groep, excl. de trainer. Spelers en trainer dienen onderling 

1,5 meter afstand te houden. 

o Er mag niet in partijvormen worden getraind 

o Er mag onderling tijdens de training NIET gewisseld worden met andere groepen van 4 personen. 

• Registratie is verplicht voor senioren, trainers en stafleden voor eventueel bron- en contactonderzoek. Dit kan 

middels de QR code bij de ingang van het complex. Gegevens worden na 2 weken automatisch verwijderd. 

• Het meenemen of nuttigen van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan.  

• Voor iedereen geldt, bij aankomst op de club, gaat een ieder direct naar het veld waar getraind gaat worden.  

• Spelers nemen een eigen bidon mee naar wedstrijden en trainingen. Wij schenken geen limonade tijdens / na de 

wedstrijd. Vul je bidon thuis, eventueel bijvullen kan bij de wc’s gedaan worden. 

• Iedereen gaat aan het einde van de training direct naar huis, er wordt niet nagepraat en is er mag geen sprake zijn 

van groepsvorming. 

• Tot nader order zijn vriendschappelijke dan wel oefenwedstrijden op het terrein van v.v. Altius 1931 niet meer 

toegestaan. Alleen onderlinge jeugdwedstrijden / jeugdtoernooi zijn toegestaan in overleg met bestuur. 

• Toeschouwers zijn niet toegestaan bij de trainingen en eventeel onderlinge jeugdwedstrijden /  jeugdtoernooi 

met ingang van heden. 

• Wij vragen hierom ouders / verzorgers om kinderen zo veel mogelijk op de fiets naar de training te laten komen. 

Indien dat niet mogelijk is dan kan het kind afgezet worden op de parkeerplaats, waarna de ouder/verzorger weer 

terug rijdt naar huis. Het is niet de bedoeling dat ouders of bezoekers op de parkeerplaats wachten of het terrein 

betreden. 

• Wij vragen een ieder om de aanwijzingen van de organisatie bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden 

te respecteren en op te volgen. 

• Op het terrein worden de aangegeven looproutes opgevolgd en houdt men 1,5 meter afstand indien men zich 

niet op het voetbalveld bevindt. 

• Wij vragen alle trainers / staf /  kader om indien je in functie bent je trainings-tenue/ jas aan te hebben, zodat je 

herkenbaar bent. Indien je niet in functie bent, verzoeken wij je thuis te blijven. 

• Bij het betreden van het terrein maakt u uw handen schoon middels de aanwezige desinfecterende hand gel. 

 

Extra informatie over Corona: 
Rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coro

navirus-covid-19/vraag-en-

antwoord/persconferentie-coronavirus-28-

september-in-eenvoudige-taal 

KNVB: 
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protoc

ollen 

 

Openingstijden Clubhuis 
Maandag tot en met zondag: Gesloten met ingang van         

29-9-2020 

 

  Houd 1,5 m afstand  niet in je elleboog 

 Schud geen handen     was je handen 
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