WE MOGEN WEER EN DAAR ZIJN WE MAAR WAT BLIJ MEE!
Maar ‘gewoon’ gaan voetballen is er helaas niet bij dit jaar. Om het seizoen te laten slagen
is het nu – meer dan ooit – belangrijk om onderling met elkaar samen te werken.
Lees daarom hieronder goed de maatregelen die voor jou als bestuurder gelden.

VOOR VERTREK
1

VOOR ALLES GELDT:
GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN STAAT VOOROP!
2

4

HEB JE KLACHTEN?

Handen wassen
voor vertrek

blijf thuis en laat je testen
3

	Check het actuele
corona-protocol
6

5

7

	Communiceer de regels van de verhuurder
van de sporthal/accommodatie via de diverse
kanalen van de vereniging waardoor iedereen
op de hoogte is;

Advies: Draag een mondkapje als je samen
in de auto naar een wedstrijd/afspraak
reist

8

	Stel voor de thuiswedstrijden in de sporthal
een verantwoordelijke aan (bijvoorbeeld de
coach/aanvoerder) die aanspreekpunt is voor
de accommodatiebeheerder;

	Indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter
Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen
vanuit de overheid die kunnen worden gehanteerd

AANKOMST IN DE SPORTHAL
9

	Controleer of alle aanduidingen van
de corona-richtlijnen nog voldoende
zichtbaar/aanwezig zijn
10

	Volg altijd de aanwijzingen
zoals looproutes en instructies
van de accommodatie/
verhuurder op

11

SCHUD GEEN HANDEN

12

	Ontvang bestuurders van
bezoekende verenigingen
zoveel mogelijk buiten op de
accommodatie

13

	Zorg dat altijd EHBO-materialen
en een AED beschikbaar zijn en
dat deze niet achter slot en
grendel zitten

14

	Kies bewust of je de
bestuurskamer/tafel bezoekt

OP HET VELD
15

Neem plaats op een zitplaats,
houdt ook hier 1,5 meter afstand

1,5m

16

	Spreek mensen aan op het opvolgen
van de richtlijnen en geef zelf het
goede voorbeeld

IN DE KANTINE/OP HET TERRAS
17

	Bezoek de bestuurskamer/tafel
alleen indien noodzakelijk

18

Houdt te allen tijde 1,5 meter
afstand van elkaar

1,5m

20
19

21

	Registreer je bij bezoek
aan sportkantine/terras

	Drink of eet zoveel mogelijk
in de buitenlucht

VERMIJD DRUKTE OF VERLAAT DE ACCOMMODATIE BIJ DRUKTE
Bekijk hier het volledige Corona-protocol zaalvoetbal
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Deze poster is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM die gelden per 25 augustus 2020. Indien na deze datum wijzigingen zijn gekomen in de RIVM-richtlijnen zijn deze niet verwerkt in deze poster.

