VV Papendrecht
Coronaprotocol
In aanvulling op de maatregelen van de rijksoverheid en het door de KNVB opgestelde
coronaprotocol voor het amateurvoetbal heeft Voetbalvereniging Papendrecht extra
maatregelen en adviezen opgesteld. Middels dit protocol informeren wij onze leden en
bezoekers over de coronamaatregelen. Wij denken hiermee duidelijkheid te creëren hoe
wij op ons sportcomplex in de huidige situatie met elkaar omgaan.
Weekend, wedstrijddagen
• Op de zaterdagen (en op maandag tot en met donderdag in het geval van wedstrijden)
blijven de kleedkamers gesloten voor alle teams, behoudens Zaterdag 1, 2 en 3 en VR1.
Voor ieder van die laatstgenoemde teams en hun tegenstanders worden twee kleedkamers
ter beschikking gesteld. Per kleedkamer mogen, gezien de anderhalvemetermaatregel,
maximaal 7 personen tegelijk aanwezig zijn.
Beperk het gebruik van de kleedkamers tot omkleden en douchen. Wedstrijdbesprekingen
zullen op het veld moeten plaatsvinden, uiteraard met 1,5 meter afstand.
Voor alle overige ploegen, inclusief hun tegenstanders, geldt: in sporttenue naar de
wedstrijden en thuis douchen. De bezoekende teams zullen vooraf geïnformeerd worden.
Op de zondagen mogen, gezien het beperkte aantal wedstrijden, de kleedkamers wel benut
worden. Per team zullen twee kleedkamers beschikbaar zijn.
• De commissiekamer is alleen beschikbaar voor scheidsrechters en voor het aan- en
afmelden van teams. In de commissiekamer mogen maximaal 7 personen aanwezig zijn.
• De bestuurskamer is op wedstrijddagen van het eerste elftal alleen beschikbaar voor het
1 van 2
arbitrale trio en eventuele begeleiding alsmede bestuursleden van zowel de bezoekende
club als VV Papendrecht, met een maximum van drie per club. Ten hoogste 12 personen
mogen aanwezig zijn in de bestuurskamer.
• In verband met de ruimte bij de dug-outs mogen alleen mensen die op het
wedstrijdformulier staan, plaatsnemen in of naast de dug-out. De anderhalvemeterregel is
ook hier van toepassing.
• Wij gaan ervan uit dat alle teambegeleiders, zowel van Voetbalvereniging Papendrecht als
van alle tegenstanders, inzicht hebben in welke spelers en begeleiders bij welke wedstrijd
aanwezig zijn geweest. Wij verzoeken ALLE teambegeleiders om hun contactgegevens bij
ons achter te laten.
• Wij vragen aan ALLE ploegen of maximaal één teambegeleider of bestuurslid zich bij
aankomst en vertrek wil melden in de commissiekamer.
• Op zaterdag worden in de rust van de seniorenwedstrijden vanuit de vereniging geen
dranken (limonade of thee) geserveerd.
• Voor jeugdwedstrijden wordt het drinken voor in de rust vooraf verstrekt. Indien de leiding
van de jeugdploeg zich aanmeldt in de commissiekamer, ontvangt die 2 flessen limonade
en bekers.
Doordeweeks, trainingsdagen
• Op maandag tot en met donderdag blijven de kleedkamers gesloten voor alle teams,
behoudens Zaterdag 1, 2 en 3 en VR1. Voor ieder van die laatstgenoemde teams
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worden twee kleedkamers ter beschikking gesteld. Per kleedkamer mogen, gezien de
anderhalvemetermaatregel, maximaal 7 personen tegelijk aanwezig zijn. Beperk het
gebruik van de kleedkamers tot omkleden en douchen. Voor alle overige ploegen geldt:
in sporttenue naar de trainingen en thuis douchen.
• Alleen trainers die actief zijn op de betreffende avond mogen gebruikmaken van de
commissiekamer. In de commissiekamer mogen maximaal 7 personen aanwezig zijn.
Ouders
•

De kinderen kunnen buiten, op het Rood-Zwarte Plein, worden gebracht en opgehaald.

Kleedkamergebouw
•

Tijdens het weekend zijn de twee algemene toiletten in het kleedkamergebouw
beschikbaar. In het gebouw zijn looprichtingen aangebracht, respecteer deze. De deur
aan het Rood-Zwarte Plein is de ingang. De deur bij het minipupillenveld is de uitgang.

Trainers en leiders
•

De teambegeleiding is verantwoordelijk voor het opvolgen van alle genoemde maatregelen
binnen de betreffende groep, zowel tijdens wedstrijden als trainingen.
2 van 2
• Wij verzoeken de teambegeleiders voorafgaand aan een uitwedstrijd zich op de hoogte te
stellen van de coronamaatregelen die gelden bij de club waar gespeeld wordt en deze met
het team te respecteren
Wij begrijpen heel goed dat dit vervelende maatregelen zijn, maar we dienen elkaar bewust te
maken van de risico’s die er zijn. Een eventuele uitbraak op de vereniging heeft niet alleen
vervelende gevolgen voor VV Papendrecht, maar ook voor onze leden.
We vertrouwen op jullie medewerking. Wij verwachten dat iedereen elkaar aanspreekt als de
maatregelen niet opgevolgd of gerespecteerd worden.
Als er nog vragen zijn over dit protocol, dan kunt u deze stellen aan onze secretaris
Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.
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