Versie 17-10-2020

Graaf Willem II VAC Coronaprotocol d.d. 17 oktober 2020
I Verantwoord sporten - algemeen
• Het complex is alleen geopend voor training voor de jeugd t/m 18 jaar, en zaterdag 1
conform de laatste KNVB-richtlijnen.
• Houd 1,5 meter afstand tot anderen (behalve tijdens het sporten). Dit geldt niet voor
kinderen t/m 12 jaar, jongeren 13 t/m 17 jaar onderling, en personen die tot hetzelfde
huishouden/gezin behoren.
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ook als een huisgenoot klachten heeft of positief
getest is op COVID-19. Blijf in elk geval thuis totdat de testuitslag bekend is.
• Nies/hoest in je elleboog.
• Geef geen handen en high fives voor, tijdens en na de trainingen en onderlinge
wedstrijden.
• Was je handen regelmatig.
• Ben je in een oranje of rood aangemerkt gebied geweest? Blijf dan 10 dagen in
thuisquarantaine.
• Verlaat het terrein na de training of onderlinge wedstrijd.

II Verantwoord sporten –Graaf Willem sportcomplex
• Het tijdelijke clubhuis is als regel gesloten, en indien geopend, alleen toegankelijk voor
begeleiders van spelende teams, scheidsrechters en kader- of bestuursleden.
• Kleedkamers en douches mogen niet worden gebruikt.
• Op de locatie is een tijdelijk toilet aanwezig.
• Houd overal rekening met de afstandsregels.

III Verantwoord sporten – Sporters
• Bij gezamenlijk vervoer wordt vanaf 13 jaar het dragen van een mondkapje in de auto
aangeraden.
• Iedereen dient zelf een gevulde waterbidon en eventueel fruit mee te nemen. Bij blessures
maak je alleen gebruik van je eigen bidon.
• Zorg dat je geen spullen hoeft te lenen. Leen geen spullen uit aan anderen.
• Neem voor het fluiten van onderlinge wedstrijden een eigen fluitje mee.
• Jeugd van 13 tot en met 17 jaar moet te allen tijde 1,5 meter afstand houden van trainer en
coach.

IV Verantwoord sporten – Toeschouwers en ouders
• Voor onderlinge wedstrijden zijn per team welkom de coach, leider, grensrechter en
scheidsrechter .
• Toeschouwers/ouders en begeleiders van jeugd en senioren zijn niet welkom bij onderlinge
wedstrijden en trainingen. Kinderen kunnen bij de ingang van het terrein worden afgezet.
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V Verantwoord sporten – Trainers, managers en coaches
• 1,5 meter afstand houden ten opzichte van jeugd en volwassenen, ook in de dug out.

VI Verantwoord sporten – Horeca
• Het tijdelijke clubhuis is gesloten voor horecavoorzieningen.
• Er zijn geen vaste zitplaatsen bij het tijdelijke clubhuis. Het is niet toegestaan zelf drank
mee te nemen en dat te nuttigen op het terrein.

VII Verantwoord sporten – in geval van besmetting
• Besmette spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven
thuis en nemen niet deel aan onderlinge wedstrijden, trainingen of andere clubactiviteiten.
• In geval er sprake is van twee of meer besmettingen binnen één team, word je verzocht dit
te melden bij de jeugdvoorzitter@graafwillem.nl.

VIII Verantwoord sporten - contact met Graaf Willem II VAC
• Mailadres voor vragen en opmerkingen over dit protocol: secretaris@graafwillem.nl
• Meer informatie over verantwoord sporten kunt u vinden op:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

en
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-hetcoronavirus-en-voetbal
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