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Thuisspelende teams SC Welberg – Sportpark ‘t Zandbaantje
13 augustus 2020
Maatregelen seizoen 2020-2021 m.b.t. COVID-19 (coronavirus)

Als thuisspelend team voetballen jullie binnenkort weer bij SC Welberg wedstrijden. Echter hebben wij zoals jullie
weten door het coronavirus diverse maatregelen moeten treffen om aan alle landelijke en lokale regels te voldoen.
Dit zal bij uitwedstrijden door verenigingen ook gebeurd zijn. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen m.b.t.
jullie wedstrijd opgesomd.
Basisregels
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
• Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten op het voetbalveld).
• Vermijd drukte.
• Was vaak je handen.
• Volg eventuele aanwijzingen van onze vrijwilligers ten aller tijde op!
Aankomst Sportpark ’t Zandbaantje
• Hanteer strikt de basisregels!
• Volg de looproutes naar de kleedkamers en kantine.
Kantine & terras
• Hanteer strikt de basisregels!
• Volg de looproute KANTINE om toegang tot de kantine, toiletten en het terras te krijgen.
• Bij binnenkomst in de kantine dient men de handen de desinfecteren bij de desinfectiezuilen.
• Registratie aan de bar is verplicht om in de kantine of op het terras te zitten. Ook bij het bestellen aan de bar
is registratie verplicht! Hier vragen wij om uw naam en telefoonnummer in te vullen op een kaartje en deze
in te leveren. Deze gegevens worden 14 dagen bewaard om het eventuele bron en contactonderzoek van de
GGD te bevorderen. Na 14 dagen worden de gegevens vernietigd.
• Wilt u niet meewerken aan de registratieplicht dan respecteren wij dat, echter kunnen de vrijwilligers achter
de bar u helaas dan niet verder helpen en vragen wij u de kantine en/of het terras te verlaten.
• De capaciteit is beperkt, mochten er geen zitplekken meer zijn op het terras of in de kantine dan kunt u wel
bestellen bij de bestelpunten maar moet u helaas buiten de kantine of het terrasgedeelte uw eet- en/of
drinkwaren nuttigen volgens de basisregels.
• Zitten is verplicht, zowel binnen in de kantine als buiten op het terras.
• Stoelen en tafels worden niet verplaatst.
• Betalingen doen we bij voorkeur via pinnen (contactloos). Het accepteren van contant geld zien wij als een
uitzondering.
• Overige regels staan op diverse plekken aangegeven.

Kleedkamers
• Hanteer strikt de basisregels!
• Volg de looproute KLEEDKAMERS om toegang te krijgen tot de kleedkamers.
• Ouders in de gangen van de kleedkamers of in de kleedkamer is niet toegestaan!
• Kom zoveel als mogelijk al omgekleed naar onze vereniging.
• Douchen doen we zoveel mogelijk thuis.
• Tot 18 jaar kunnen kleedkamers normaal worden gebruikt. Trainers/leiders dienen wel de 1.5 meter regel te
hanteren in de kleedkamer!
• 18 jaar en ouder? Dan mogen er maar maximaal 8 personen tegelijkertijd in de kleedkamer aanwezig zijn.
Dat betekent dus in etappes omkleden.
• Teambesprekingen doen we op het veld en niet in de kleedkamer.
Warming up & de wedstrijd
• Hanteer strikt de basisregels
• Tijdens de sportactiviteit (warming up & de wedstrijd) hoeft de 1.5 meter regel niet te worden nageleefd.
• We schudden vooraf/achteraf geen handen.
• 18 jaar en ouder? Dan houden we tijdens de wedstrijd ook in de dug-out de 1.5 meter afstand! Hiervoor zijn
extra stoelen beschikbaar bij de dug-outs.
• Laat personen zelf een eigen bidon gebruiken.
• Tijdens de rust blijven we op het veld! Trainers/leiders kunnen drinken in hun kleedkamer ophalen. Zet de
drinkkannen en bekertje daar ook weer terug a.u.b. Zorg tevens dat extra kleding beschikbaar is zoals
trainingsjacks etc. voor de koudere/nattere dagen.
• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
• 1.5 meter afstand voor de supporters langs de kant is verplicht.
• Bij niet meewerken of naleven van de regels kan de scheidsrechter overgaan tot het stilleggen van de
wedstrijd.
Na de wedstrijd
• Hanteer strikt de basisregels.
• Douchen doen we zoveel mogelijk thuis.
• Wij verzoeken ieder om niet onnodig lang te blijven “hangen” op het sportpark. Dit vanwege de beperkte
capaciteit.
Alleen op deze manier is voetballen bij SC Welberg mogelijk! Kijk voor meer informatie op:
https://www.scwelberg.nl/corona-maatregelen-sc-welberg/

Sportieve groet,
Bestuur SC Welberg

