
 

 
Aan:   Leden/supporters/bezoekers SC Welberg  
Datum:  Woensdag 26-1-2022  
Betreft:  Maatregelen corona per woensdag 26-1-2022 
 
Kantine 

• De kantine is vanaf vrijdagavond 4 februari geopend tot uiterlijk 22:00 mits “walking voetbal” en “35+ 
voetbal” uiterlijk om 20:00 klaar is met hun activiteiten op het veld. 

• De kantine is vanaf zaterdag 29 januari en zondag 30 januari geopend tot uiterlijk 22:00. 

• De kantine is tot nader bericht op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag gesloten! 

• 1,5 meter afstand in de kantine en op het terras is verplicht. 

• Vanaf 18 jaar is het hebben van een coronatoegangsbewijs binnen verplicht. 

• Vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje overal binnen verplicht tijdens het verplaatsen. 

• Een vaste zitplaats is verplicht zowel binnen als buiten 
 
Toiletten 

• Alle toiletten zijn open. 

• Vanaf 18 jaar is het hebben van een coronatoegangsbewijs binnen verplicht. 

• Vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje overal binnen verplicht tijdens het verplaatsen. 
 
Trainingen 

• Leden, ongeacht leeftijd mogen in groepsverband trainen zonder 1.5 meter afstand 

• Het publiek is weer welkom bij de trainingen, geef elkaar wel de ruimte! 

• De kleedkamers en douches zijn geopend. 

• Vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje overal binnen verplicht tijdens het verplaatsen. 

• Vanaf 18 jaar is het hebben van een coronatoegangsbewijs binnen verplicht. 

• Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen 
coronatoegangsbewijs binnen hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, 
onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers etc. 

 
Wedstrijden 

• Ongeacht leeftijd mag iedereen in groepsverband wedstrijden spelen zonder 1.5 meter afstand. 

• Wedstrijden spelen is weer mogelijk via de KNVB programmering. 

• Het publiek is weer welkom bij de wedstrijden, geef elkaar wel de ruimte! 

• De kleedkamers en douches zijn geopend. 

• Vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje overal binnen verplicht tijdens het verplaatsen. 

• Vanaf 18 jaar is het hebben van een coronatoegangsbewijs binnen verplicht. 

• Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen 
coronatoegangsbewijs binnen hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, 
onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers etc. 
 

Dit document kan in de komende dagen nog wijzigen, houdt dus de website en speciaal het “Corona menu” goed in 
de gaten: https://www.scwelberg.nl/corona-maatregelen-sc-welberg/ 
 
Mochten er vragen/opmerkingen zijn kunnen die gesteld worden aan de trainers/leiders van de teams of per e-mail 
rechtstreeks aan de vereniging via info@scwelberg.nl 
 
 
Namens het Algemeen Bestuur 
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