Informatie bezoekers VV Papendrecht
Beste bezoeker,
Wij heten u van harte welkom op ons sportpark Slobbengors.
Met ingang van zaterdag 13 november 18.00 uur gelden nieuwe coronamaatregelen. Voor
iedereen vanaf 18 jaar is het CoronaToegangsBewijs (CTB) verplicht in alle binnenruimten op
sportcomplexen. Voor onze vereniging geldt dit dus voor de kantine en het verenigingsgebouw.
In het verenigingsgebouw bevinden zich de kleedkamers, commissiekamer en bestuurskamer.
Als u een binnenruimte wilt betreden, dient u een polsbandje te tonen dat om uw pols is
bevestigd. De polsbandjes kunnen worden verkregen bij de entree van het sportcomplex.
Er zijn twee soorten bandjes: polsbandjes met een egale kleur (CTB-bandjes) en polsbandjes die
voorzien zijn van meerdere rode letters V (Vrijwilligersbandjes). De CTB-bandjes worden
uitgereikt op vertoon van een geldig CTB en identiteitsbewijs en wanneer u geen
coronagerelateerde klachten hebt. De vrijwilligersbandjes zijn bedoeld voor mensen die
functioneel aanwezig moeten zijn in het verenigingsgebouw als trainers, coaches, leiders,
(assistent-)scheidsrechters, onderhoudsmensen, kantinepersoneel en andere vrijwilligers van de
club. Deze mensen hoeven geen CTB te tonen.
Let op: Voor het betreden van de kantine of voor het gebruik van het terras op het Rood-Zwarte
Plein is altijd een CTB-bandje verplicht. Dit geldt ook voor de sporters als zij het
verenigingsgebouw willen betreden.
Bij wedstrijden en trainingen mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Wanneer er
gevoetbald wordt, mogen ouders of andere belangstellenden ons sportcomplex dus niet meer
betreden, hoe vervelend wij dat ook vinden. Alleen personen die functioneel aanwezig moeten
zijn, mogen het voetballen bijwonen. Hieronder vallen ook chauffeurs (rijouders) die voor een
uitwedstrijd jonge sporters per auto vervoeren naar het sportcomplex van de tegenstander.
Zij mogen zonder het tonen van een CTB langs de lijn of op de tribune plaatsnemen en na
vertoon van CTB en identiteitsbewijs de sportkantine betreden. Wij roepen alle bezoekende
clubs op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken.
Het is duidelijk dat de invoering van deze regels verenigingen, dus ook VV Papendrecht, voor
een flinke uitdaging stelt. Naast de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers vraagt het ook
discipline van zowel controleurs als bezoekers om niet in discussie te gaan. Wij hebben tenslotte
de regels niet bedacht. Wij willen u daarom vragen onze vrijwilligers te respecteren en u te
houden aan de maatregelen. Dit geldt ook voor de basisregels. Bescherm jezelf en anderen,
dus: was vaak en goed je handen, schud geen handen, hoest en nies in je elleboog, 1,5 meter
is een veilige afstand en bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
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