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1. Uitgangspunten
Dit document beschrijft het corona protocol van Juventa ’12 met ingang van 29 september 2020. Het is in
augustus opgesteld om het opstarten van alle voetbalactiviteiten en de heropening van de kleedkamers en
kantine in goede en vooral veilige banen te leiden, en aangepast n.a.v. de persconferentie van 28 september
2020. Rekening houdend met de richtlijnen vanuit de veiligheidsregio en de KNVB.
Het protocol is goedgekeurd door het Bestuur van Juventa ‘12. Daarmee heeft Juventa ‘12 toestemming om
volgens dit protocol uitvoering te geven aan het hervatten van alle activiteiten op sportpark ‘t Lageveld. De
ontwikkelingen met betrekking tot Corona wijzigen continue. Dit betekent dus ook dat bepaalde punten die
nu afgesproken worden gewijzigd kunnen worden door de coronawerkgroep en dat er extra maatregelen
genomen moeten worden of juist minder omdat het heel soepel loopt. Wij rekenen hierbij op ieders begrip
en medewerking.

•

Alle activiteiten op sportpark ‘t Lageveld worden herstart.

•

Voor personen jonger dan 18 is de 1,5 meter afstandsregel niet van toepassing. Niet op het complex,
niet op het veld en ook niet in de kleedkamers.

•

Voor personen ouder dan 18 is de 1,5 meter afstandsregel wel van toepassing. De enige uitzondering
is op het veld. Hier hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als dat niet mogelijk is
vanwege het spelmoment. Naast het veld (dus ook wisselspelers en teambegeleiding), op het
complex en in de kleedkamers geldt overal de 1,5 meter afstandsregel.

•

Om de 1,5 meter afstandsregel te kunnen waarborgen zijn looproutes uitgezet op het sportcomplex.
Wij verzoeken iedereen zich hier goed aan te houden.

•

Er wordt géén gebruik gemaakt van de normale hoofdingang. De ingang van het sportpark bevindt
zich door rechts langs de kantine te lopen via de looproutes.

•

Voor sporters ouder dan 18 geldt dat een maximaal aantal sporters tegelijk in een kleedkamer
aanwezig mogen zijn (i.v.m. de afstandsregel). De aantallen zullen vermeld staan op de deur van de
kleedkamers.

•

De spelers onder de 18 onderling hoeven geen afstand te houden in de kleedkamer. Voor de jeugd
t/m JO12/MO12 geldt dat zij thuis douchen en niet op het complex van Juventa’12 mogen douchen.

•

De tribune is beperkt beschikbaar alleen voor de mensen die mee moeten en alleen tijdens
wedstrijden. Voor alle teams van 18 jaar en ouder zijn dit alleen de vlagger, leider, trainer en 1
begeleider. Voor thuisspelende teams onder 18 jaar zijn dit eveneens alleen de vlagger, leider,
trainer en 1 begeleider. Voor bezoekende teams onder 18 jaar zijn dit naast de vlagger, leider en
trainer maximaal 3 begeleiders die voor het vervoer mee zijn. In de beschikbare rijen dienen telkens

JUVENTA '12

3

2 stoelen vrijgelaten te worden indien buurman/buurvrouw geen gezinslid is of ouder is dan 18 jaar.
Bij trainingen zijn geen toeschouwers welkom.

•

Ieder team verlaat na de training/wedstrijd (na evt. douchen) direct het complex en gaat niet kijken
naar andere trainingen/wedstrijden op het complex.

•

Andere toeschouwers dan bovengenoemd zijn niet welkom op het complex van Juventa’12.

•

De kantine en het terras zijn gesloten t/m 20-10-2020

Ook nu bestaat de mogelijkheid dat BOA’s vanuit de gemeente op locatie komen om te kijken of we ons aan
de richtlijnen houden. In geval van overtredingen zullen zij eerst in contact treden met het Bestuur om te
zoeken naar een passende oplossing.
Wij willen nogmaals het onderstaande benadrukken:
- We volgen de instructies van de werlgroep coron/ bestuursleden/ beheercommissie op
- Bij het niet opvolgen van instructies en regels zijn eventuele opgelegde boetes door instanties voor eigen
rekening van de bezoeker
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2. Richtlijnen ouders en bezoekers
•

Nogmaals 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 ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.

•

Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune,

•

Volg de uitgezette looproutes op het complex.

•

Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en
bestuursleden.

•

Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet
toegestaan;

•

Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één
vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. Dit is een advies van de
KNVB. Juventa ’12 hanteert het standpunt dat iedereen dit voor zichzelf mag bepalen. Vanuit de
vereniging wordt geen verplichting tot het gebruik van een mondkapje opgelegd. Bespreek het
wel/niet gebruiken van mondkapjes binnen het eigen team en/of met de inzittenden van de auto.
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3. Richtlijnen spelers
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

•

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of
een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de
gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht.

•

Spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie
in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je
behandelend arts.

•

Voor 18+; tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als
dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten
worden.

•

Houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als
publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden.

•

Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18
jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers

•

Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact
hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel.

•

Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt.

•

Probeer de bal zo min mogelijk te koppen.

•

Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.

•

Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar
een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. Dit is een advies van de KNVB. Juventa ‘12 hanteert
het standpunt dat iedereen dit voor zichzelf mag bepalen. Vanuit de vereniging wordt geen
verplichting tot het gebruik van een mondkapje opgelegd. Bespreek het wel/niet gebruiken van
mondkapjes binnen het eigen team en/of met de inzittenden van de auto.

•

Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de
trainers en bestuursleden.

•

Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie
actief zijn.
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•

Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct
na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes.

•

Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet
toegestaan.
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4. Richtlijnen trainers
•

Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

•

Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in
de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de
bedrijfsarts of je behandelend arts.

•

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of
een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de
gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht.

•

Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.

•

Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives.

•

Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een
normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden.

•

Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18
en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers.

•

Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige)
beoefening/begeleiding van de sport.

•

Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar.

zorg ervoor dat

spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek
contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel.
•

Zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk
voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).

•

Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk
in vaste groepen.

•

Zorg dat je de trainingen die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;

•

Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met
(keepers)handschoenen.

•

Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt.

•

Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen.
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•

Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet
gebeurt.

•

Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.

•

Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten.

•

Laat 18 jaar en ouder spelers tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden.

•

Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling,
ook in de dug-out.

•

Wedstrijdbesprekingen kunnen vooralsnog niet binnen worden gehouden omdat de ruimte hiervoor
te beperkt is en er onderling geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. De wedstrijdbespreking
moet dus buiten gehouden worden.
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5. Richtlijnen kantine
•

De kantine zit dicht t/m 20-09-2020
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6. Routing rondom en op ’t Lageveld
De tijdelijke routing van voor de zomerstop is niet langer van toepassing. Alle parkeerplaatsen zijn weer
in gebruik. Wij gaan ervan uit dat iedereen zelf de verantwoordelijkheid neemt om op de
parkeerplaatsen en het lopen richting sportcomplex de 1,5 meter afstandsregel in acht te nemen
wanneer die voor jou van toepassing is.
De hoofdingang van de kantine is momenteel gesloten. Het sportpark kan betreden worden door aan de
rechterkant van de kantine via de poort het sportpark op te lopen. Kinderen kunnen zich vervolgens
omkleden in de kleedkamers en de velden betreden.
Op het sportpark zelf zijn looproutes uitgezet middels pijlen en afzetlinten/hekken. Wij gaan ervan uit
dat iedereen zich goed houdt aan deze looproutes.
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