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Graaf Willem II VAC Coronaprotocol d.d. 28 november 2021

I Verantwoord sporten - algemeen 

 Blijf thuis bij (verkoudsheids)klachten – ongeachte je leefijd - en laat je testen. Ook als een huisgenoot

of ander nauw contact corona gerelateerde klachten heef of positef getest is op COVID-19. Blijf in elk geval 

thuis totdat de testuitslag bekend is. Een nauw contact is iemand waarmee je meer dan 15 minuten binnen 1,5 

m afstand bent geweest.

• Nies/hoest in je elleboog. 

• Geef geen handen en high fves voor, tjdens en na de trainingen en onderlinge wedstrijden. 

• Was je handen regelmatg. 

• Ben je in een oranje of rood aangemerkt gebied geweest? Blijf dan 10 dagen in thuisquarantaine.

II Verantwoord sporten –Graaf Willem sportcomplex 

 Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen blijven voetballen tussen 05.00 en 17.00 uur. 
 houd 1,5 meter afstand van elkaar:

- iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar; 
- kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
- jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar; 

 Iedereen van 18 jaar of ouder moet in het bezit zijn van een geldig coronatoegangsbewijs (CTB)  om 

het sportgebouw te mogen betreden. Tevens dient u een geldig identteitsbewijs te kunnen tonen. 

Uitgezonderd zijn vrijwilligers en mensen die functoneel aanwezig moeten zijn (trainers, coaches, 

leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, overige vrijwilligers).

 In ruimten waar een CTB verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich 
gaat verplaatsen. 

 Als u niet in het bezit bent van zowel een geldige QR-code als een identteitsbewijs , mogen wij u geen 

toegang verlenen tot het sportgebouw. 

NB In dat geval zult u dus omgekleed naar de vereniging moeten komen en thuis gebruik moeten 

maken van het toilet.

 Het afalen van eten en drinken bij een afaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Bij 

afalen binnen geldt dan wel een mondkapjesplicht.

 De controles gelden voor alle dagen en momenten, dus ook voor trainingen/vergaderingen etc. 

III Verantwoord sporten – Sporters 

• Zorg dat je geen spullen hoef te lenen. Leen geen spullen uit aan anderen. 

• Neem voor het fuiten van onderlinge wedstrijden een eigen fuitje mee. 

IV Verantwoord sporten – Toeschouwers en ouders 
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Publiek is tot nader bericht niet welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die functoneel 
noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, 
onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders.

V Verantwoord sporten – in geval van besmetng 

• Besmete spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven thuis en nemen niet 

deel aan onderlinge wedstrijden, trainingen of andere clubactviteiten. 

• In geval er sprake is van twee of meer besmetngen binnen één team, word je verzocht dit te melden bij de 
jeugdvoorziter@graafwillem.nl. 

VI Verantwoord sporten - contact met Graaf Willem II VAC

• Mailadres voor vragen en opmerkingen over dit protocol: secretaris@graafwillem.nl

• Meer informate over verantwoord sporten kunt u vinden op:

 htps://nocnsf.nl/sportprotocol 

en

 htps://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-

voetbal
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