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Voorwoord 

De periode die achter ons ligt kenmerkt zich als een die we ons niet konden voorstellen en die we 

ons ook lang zullen heugen. Met de huidige ontwikkelingen in de wereld, waarbij het Corona-virus 

nog steeds aanwezig en onvoorspelbaar is, zullen we ons als voetbalvereniging moeten aanpassen 

om toch datgene te kunnen doen wat waar we ons zo graag mee bezig houden: het voetbalspelletje. 

Maar om dat op een verantwoorde en geaccepteerde manier te kunnen doen hebben we een aantal 

spelregels nodig. Spelregels die we op en om het veld natuurlijk al hadden, dus wat dat betreft zijn 

we wel wat gewend, maar de nieuwe situatie vergt van ons allemaal wel de nodige aanpassingen. 

Dus gebruik dit plan dan ook met verstand, blijf geduldig en houd respect voor elkaar. #StaySafe 

 

G. Stelwagen vz. VV Rottevalle
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1. Over het gebruiksplan 
 

Het gebruiksplan is opgesteld in overleg met een aantal functionarissen uit de vereniging en maakt 

gebruik van een aantal protocollen (KNVB, KHN, RIVM). Het gebruiksplan is een momentopname, 

dat betekent dat het ook aan verandering onderhevig is. Het gebruiksplan zal bij iedere wijziging 

door het bestuur van de VVRottevalle vastgesteld moeten worden. In bijlage 8, de verificatielijst,  

worden de wijzigingen bijgehouden. 

Het gebruiksplan is een vertaling van de diverse protocollen zoals die door de KNVB zijn opgesteld. 

Daar waar de maatregelen uit protocollen voor de VVRottevalle van toepassing zijn, zullen deze 

onverkort overgenomen worden in dit gebruiksplan, waarbij aangegeven zal worden wie 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregelen. Daarnaast zijn er de richtlijnen zoals die 

door het RIVM zijn gepubliceerd. In dit gebruiksplan zijn deze vertaald in een gebruiksplan voor de 

VVRottevalle. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een training en een wedstrijd. Daar waar 

dit onderscheid aan de orde is zal dit duidelijk worden aangegeven. Het geldende gebruiksplan zal 

via de website van VVRottevalle worden gepubliceerd en in de bestuurskamer zal een papieren 

exemplaar liggen. 

 

Gebruikte protocollen: 

- Protocol amateurvoetbal verenigingsbestuurders versie 6 juli (KNVB) 

- Protocol amateurvoetbal accommodatiezaken versie 24 juli (KNVB) 

- Protocol amateurvoetbal veiligheid- en hygiëneregels versie 29 juni (KNVB) 

- Protocol amateurvoetbal ouders en toeschouwers versie 6 juli (KNVB) 

- Protocol amateurvoetbal spelers versie 6 juli (KNVB) 

- Protocol amateurvoetbal trainers versie 6 juli (KNVB) 

- Protocol amateurvoetbal arbitrage versie10 juli (KNVB) 

- Protocol Horeca Nederland versie 30 juni versie 10 augustus (KHN) 

- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen 

bezocht 4 augustus (Rijksoverheid) 

- Protocol sport en welnessmassage Leidraad ‘Verantwoord masseren in de 1,5 meter 

samenleving’ versie juli (NGS) 

- Noodverordening veiligheidsregio Fryslân 10 augustus 2020 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen
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2. Voorbereiding 
 

Voor de start van het seizoen is er overleg geweest met Wêz Handich (medegebruiker sportpark 

Hagehiem), terreinbeheerder VVRottevalle en de coördinatoren van het kantinepersoneel. Hierin is 

afstemming gezocht over de inrichting van de kantine (ingang etc), inrichting toiletgroepen, douche-

en kleedgelegenheden en zijn afspraken gemaakt over afstemming van het gebruik van de 

accommodatie voor trainingen en wedstrijden. De gemaakte afspraken zijn verwerkt in dit plan. Het 

gebruiksplan wordt ter informatie verstrekt aan het bestuur van korfbalvereniging Wez Handich en 

het stichtingsbestuur Hagehiem, de beheerder van de kantine. 

- Wedstrijdplanning 

Tussen de wedstrijdsecretarissen van Wez Handich en VVRottevalle is afgesproken om voorlopig 

naast de eigen wedstrijdschema’s ook een gezamenlijk wedstrijdschema te maken zodat op die 

manier duidelijk zichtbaar is hoe met name de planning op de accommodatie er uit ziet. Dit schema 

zal ook verspreid worden binnen de kaders van de beide verenigingen. Daarnaast is er een tijdelijke 

app-groep in het leven geroepen om afstemming over het gebruik te optimaliseren. Op deze manier 

kan er bij nieuwe richtlijnen, last-minute wijzigingen etc. direct contact en overleg plaats vinden. 

Voor het maken van de totaal-planning zal VV Rottevalle het voortouw nemen. Een voorbeeld van 

dit schema zit als bijlage 1 bij dit gebruiksplan. 

- Algemeen aanspreekpunt 

De voorzitter van VV Rottevalle fungeert vanuit de voetbalvereniging als algemeen aanspreekpunt 

voor instanties in gevallen die zich voordoen waarbij de vereniging in zijn geheel wordt 

aangesproken of vertegenwoordigt moet zijn. De vereniging is huurder/gebruiker van de 

sportaccommodatie en zal zich dan ook in die hoedanigheid opstellen. Kwesties die te maken 

hebben met de accommodatie zelf kunnen besproken worden met de stichting Hagehiem. Voor een 

compleet overzicht van de contactpersonen zie bijlage 2. 

- Hygiëne en schoonmaken 

Op maandagen wordt regulier de kantine en de kleedkamers schoongemaakt. Naast het reguliere 

schoonmaken zullen de deurkrukken, tafeloppervlakten, toiletten worden gedesinfecteerd. Tussen 

de wedstrijden, dus bij wisseling van teams zullen de deurkrukken van de kleedkamers worden 

gedesinfecteerd. Deze extra taak zal uitgevoerd worden door het kantinepersoneel. 

- Verzorging 

De ruimte waar de massages plaatsvinden is aangepast (zoveel mogelijk losliggend materiaal is 

opgeruimd). Het verzorgen gebeurt alleen op afspraak. Bij corona-gerelateerde klachten wordt er 

niet behandeld. Voordat de speler de ruimte betreedt, desinfecteert de speler zijn handen. Na 

iedere behandeling worden de behandeltafel en eventuele attributen gedesinfecteerd. Hetzelfde 

geldt voor de deurkruk. De masseur draagt tijdens de behandeling een mondkapje. Naast de 

masseur en de spelers zijn er geen andere personen in de ruimte aanwezig. De verzorgers houdt een 
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lijst bij met behandelde spelers met contactgegevens en zorgt ervoor dat deze in de 

bestuurskamer aanwezig is. 
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3. Verloop tijdens wedstrijden 
 

a. Coronacoördinator 
Tijdens wedstrijddagen (meestal op zaterdag) is er een corona-coördinator aanwezig op de 

accommodatie. Deze is herkenbaar aan een geel hesje met de tekst ‘corona-coördinator’. De 

coördinator zal tijden de wedstrijden zoveel mogelijk aanwezig zijn en toezien op het naleven van de 

geldende regels (o.a. 1,5 meter afstand). Daarnaast fungeert de coördinator als vraagbaak. De 

coördinator beschikt over het wedstrijdschema van de wedstrijddag. Indien gewenst kan de functie 

van gastheer/vrouw gecombineerd worden met die van coördinator. 

b. Eigen teams 
Jeugd tot 18 jaar is vrijgesteld van de 1,5 meter afstandsregel en kan derhalve als team gewoon in 1 

kleedkamer. Voor iedereen boven de 18 jaar geldt deze 1,5 meter regel wel. Daar waar gesproken 

wordt over regelgeving in onderstaande geldt dit voor de teams JO19 en de seniorenteams. Voor 

iedereen geldt: bij gezondheidsklachten (zie bijlage 4, overzicht rijksoverheid): blijf thuis, volg de 

voorschriften op, communiceer dit zo tijdig als mogelijk met je leider. Bij de planning van de 

wedstrijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden dat de seniorenteams (incl. JO19) de 

beschikking krijgen over 3 kleedkamers per team. In dat geval kunnen de leden zich verdelen over de 

verschillende kleedkamers met in achtneming van de 1,5 meter regel. De leider van het 

desbetreffende team is verantwoordelijk voor een goede verdeling over de kleedkamers. Mochten 

er minder kleedkamers beschikbaar zijn, dan zal het omkleden of in de buitenlucht plaatsvinden of 

bij toerbeurt, waarbij degene die al omgekleed is direct naar buiten gaat om op die manier ruimte te 

geven aan zijn/haar teamgenoot. Via een mailing naar alle spelers zal opgeroepen worden om, 

indien mogelijk omgekleed naar het sportpark te komen. 

- Aanvang wedstrijd: tot het begin van de wedstrijd zal de 1,5 meter regel in acht genomen 

worden. Tijdens de wedstrijd is dit niet mogelijk. In de rust en na de wedstrijd geldt de 1,5 

meter weer direct bij het verlaten van het speelveld. Ook in de dug-out moeten de 

wisselspelers en de trainers de 1,5 meter afstand in acht houden. 

- Na de wedstrijd zijn de douches beschikbaar. Indien er 3 kleedkamers beschikbaar zijn, kan 

iedereen gelijktijdig omkleden en douchen (met inachtneming van de 1,5 meter afstand). 

Mochten er minder kleedruimtes en douches beschikbaar zijn, dan zal er om de beurt 

gedoucht moeten worden. De leider is verantwoordelijk voor de verdeling over de 

kleedruimtes en douches. 

- Jeugd tot en met JO13 komt omgekleed op het sportpark en gaat na afloop van de training 

of wedstrijd thuis douchen en omkleden. Dit wordt naar de ouders toe gecommuniceerd. 

c. Gasten 
Voor de gasten gelden dezelfde regels als voor de eigen teams. In de week voorafgaand aan de 

wedstrijddag wordt er een informatiemail gestuurd aan de bezoekende vereniging met informatie 

over het Hagehiem en het verloop rond en tijdens de wedstrijd. Deze is als bijlage 8 toegevoegd. De 

gasten krijgen een even groot aantal kleedkamers tot hun beschikking en zullen dus te maken krijgen 

met dezelfde voorschriften. 
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d. Arbitrage 
Voor de meeste wedstrijden gebruikt VV Rottevalle clubscheidsrechters. Voor de wedstrijden van 

het eerste elftal worden in de meeste gevallen KNVB-scheidsrechters toegewezen. De scheidsrechter 

heeft een eigen kleedvoorziening. Per wedstrijd/scheidsrechter-combinatie wordt een andere 

kleedruimte toegewezen. Voor de grensrechters, in dit geval altijd club-grensrechters is geen 

kleedruimte voorzien. Desgewenst kunnen zij gebruik maken van dezelfde kleedvoorziening als hun 

team, waarbij zij beschouwd worden als lid van het team. Voor een bespreking van de 

scheidsrechters met de grensrechters kunnen zij in de buitenlucht op de accommodatie een plek 

opzoeken. Hierbij nemen zij de 1,5 meterregel in acht.  

De scheidsrechter kiest er zelf voor om eventueel in de bestuurskamer zijn opwachting te maken. 

Hiervan kan bij de gastheer/vrouw of bij de corona-coördinator melding gemaakt worden. In dat 

geval wordt er in de bestuurskamer een plek vrij gehouden. 

e. Tijdens de wedstrijd 
Wisselspelers en coaches kunnen in de dug-out zitten, met 1,5 meter afstand. Indien hier te weinig 

plaats is voor alle wisselspelers, dienen zijn op de daarvoor beschikbaar gestelde houten banken 

plaats te nemen, wederom met 1,5 meter afstand.  

f. Bestuurskamer 
In de bestuurskamer is plek voor 6 personen. Er is plek voor 2 personen van de gasten, 2 personen 

van het eigen team en 1 bestuurslid. Eventueel kan hier een gastheer/vrouw, corona-coördinator of 

scheidsrechter aan toegevoegd worden. In de bestuurskamer geldt een vaste looproute.  

g. Verzorging 
Tijdens de wedstrijden is de verzorging de verantwoordelijkheid van de leider. Bij 

seniorenwedstijden (vanaf JO19) draagt de leider in geval van verzorging handshoenen en een 

mondkapje. Deze liggen op voorraad in de materialenruimte, de leider neemt voor aanvang van de 

wedstrijd een stel handschoenen mee naar het veld. Hier zijn schone sponsen beschikbaar. Per 

wedstrijd dient er een schone spons gepakt te worden. Na afloop van de wedstrijd kunnen de 

gebruikte sponsen in de daarvoor bestemde emmer gedeponeerd worden. 

Tijdens de wedstrijden is de verzorging bij het eerste elftal in handen van de verzorgen (Henk Takes). 

Wanneer hij niet aanwezig is wordt de verzorging bij deze wedstrijden overgenomen door de trainer 

en anders door de leider. De tas met verzorgingsmateriaal mag alleen door deze personen worden 

gebruikt. Hierbij zal de verzorger een mondkapje en handschoenen dragen.  

h. Publiek 
Bij binnenkomst van het sportpark wordt het publiek (niet zijnde spelers of stafleden) gevraagd om 

een registratieformulier in te vullen (zie bijlage 8). Deze formulieren bevatten vragen omtrent de 

gezondheid en registratie. Deze formulieren worden 4 weken bewaard in de bestuurskamer.  

Om zorg te dragen dat het publiek ook de 1,5 meter afstand zal houden, zijn er aan de kant van het 

voetbalveld aanduidingen op de tegels aangegeven waar het publiek kan staan en hierdoor 1,5 

meter van elkaar verwijdert staat. Daarnaast wordt het publiek geattendeerd op de maatregelen 

door middel van een spandoek die bij de ingang van het sportpark is opgehangen. 
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i. Vervoer naar uitwedstrijden 
Het gezamenlijk rijden is toegestaan waarbij het advies geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder om 

in de auto een mondkapje te dragen als er personen in de auto zitten uit verschillende huishoudens. 

4. Gebruik kantine tijdens wedstrijddagen  
 

Tijdens wedstrijddagen is de kantine geopend. Hierbij gelden aangepaste regels conform het 

bijbehorende protocol. Bij binnenkomst dienen alle bezoekers hun handen te desinfecteren. 

Hiervoor is een voorziening in de hal geplaatst. In geval van het Hagehiem betekent dit verder dat er 

geen bezoek aan de bar plaats kan nemen, anders dan voor het doen van een bestelling en uitgifte. 

De barkrukken zijn tijdelijk verwijderd. In de kantine is ruimte gemaakt voor zitplaatsen, waarbij 

rekening gehouden is met de 1,5 meter-regel. Er mag nadrukkelijk niet geschoven worden met tafels 

en stoelen. Op de vloer zijn de routes voor het publiek aangegeven. Mocht de kantine vol zijn, dan 

dient het publiek buiten de consumpties te nuttigen. Ook buiten zijn zitplaatsen ingericht met 1,5 

meter ruimte tussen de zitplaatsen. Hiervoor zijn plastic bekers beschikbaar om de flessen bier en 

frisdrank in over te gieten (buiten mogen tijdens wedstrijden geen flessen drank genuttigd worden). 

Bij grote drukte zal er buiten een uitgiftepunt extra worden ingericht. Dit valt onder de 

verantwoordelijkheid van het kantinepersoneel. Het kantinepersoneel is herkenbaar gekleed. Een 

plattegrond van de kantine is bijgevoegd in bijlage 3. Om het naleven van de regels zo goed mogelijk 

te maken, wordt er in de komende tijd strakker gestuurd op de sluitingstijd van de kantine (op 

zaterdag om 18:00 uur, behalve bij een wedstrijd die later op de middag gespeeld wordt. In dat geval 

gaat de kantine dicht uiterlijk 1 uur na afloop van de laatste wedstrijd). 

5. Verloop tijdens trainingen 
 

Net als bij de wedstrijden, zullen de spelers ook voor trainingen opgeroepen worden om, indien het 

mogelijk is, reeds omgekleed naar het sportpark te komen. 

Tijdens trainingen gelden dezelfde regels met gebruik van de kleedkamers en douchegelegenheden 

als bij wedstrijden. Dit betekent dat er een maximum zit aan de bezetting per kleedkamer. De 

verdeling van de kleedkamers op trainingsavonden is weergegeven in bijlage 6. De trainer is 

verantwoordelijk voor het toezicht hierop tijdens de trainingsavonden. Incidenteel zal er een corona-

coördinator polshoogte komen nemen over het verloop van de trainingen i.r.t. de maatregelen. De 

trainers zijn bij het begin van het nieuwe seizoen gebriefd over de gang van zaken. De spelers zijn 

eveneens geïnformeerd. 

Bij betreding van het sportpark worden de handen gedesinfecteerd. Hiervoor is materiaal 

beschikbaar gesteld. Tijdens de trainingen houden de trainers en coaches 1,5 meter afstand tot 

elkaar en tot de spelers. Na het verlaten van het speelveld, houden ook de spelers weer 1,5 meter 

afstand tot elkaar. Iedere speler heeft een eigen bidon of fles waar hij of zij uit drinkt. De spelers 

zorgen zelf voor een bidon, waarop hun naam staat genoteerd. 

6. Gebruik kantine tijdens trainingsavonden 
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Tijdens trainingsavonden is de kantine geopend volgens de reguliere afspraken. Hierbij worden 

dezelfde regels in acht genomen als bij wedstrijddagen: desinfecteren, vaste looproutes, 

gereguleerde zitplaatsen, niet aan de bar plaatsnemen, bij tekort aan zitplaatsen binnen, buiten 

gaan zitten. 

7. Communicatie 
 

De eigen leden zullen via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gesteld worden van de geldende 

maatregelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de website vvrottevalle.nl en de diverse app-

groepen (per team, leiders, tc etc.). Verder zal bij het delen van de wedstrijdschema’s (wekelijks) ook 

aandacht worden besteed aan de maatregelen.  

Daarnaast wordt een brief rondgestuurd naar alle leden met een samenvatting van de meest 

belangrijke regels en aandachtspunten. De brief is weergegeven in bijlage 7. 

Rond de kantine zijn posters opgehangen, is de desinfectiezuil duidelijk zichtbaar en zijn de 

looproutes aangegeven. Bij de kleedkamers is het maximum aantal ‘volwassen’ aangegeven op de 

deur.  

Van belang is om alle bezoekers van het Hagehiem te attenderen op de eigen en de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid die we hebben om het mogelijk te maken te blijven voetballen. Richting de 

gasten die naar het Hagehiem komen om voetbalwedstrijden te spelen wordt voorafgaand aan de 

wedstrijddag specifieke informatie gestuurd. Veel hangt af van de corona-coördinatoren. Een goede 

verbondenheid met de vereniging en een goede communicatie over en weer is van groot belang. Dit 

is en blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

8. Overig 
 

In deze uitzonderlijke situatie is en blijft er aandacht nodig voor de specifieke aandachtspunten die 

er zijn rondom de corona-maatregelen. Daarom zal dit een vast agendapunt zijn op de agenda van 

de bestuursvergadering van de VVRottevalle. Hier zullen nieuwe ontwikkelingen die wijzigingen met 

zich meebrengen in het gebruiksplan worden besproken. Daarnaast zal de gang van zaken rond het 

naleven van de richtlijnen worden besproken. 

Verder is van belang om de verschillende vrijwilligers binnen de vereniging geregeld de mogelijkheid 

te geven feedback te geven.  
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Bijlage 1 voorbeeld weekschema 
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Bijlage 2 overzicht contactgegevens 
 

 

Contactenlijst    

Omschrijving Contactpersoon Email Telefoon 

Stichting Hagehiem Aly De Boer alyenanne@gmail.com    

Corona-coördinator VV Rottevalle Goitzen Stelwagen goitzen@xs4all.nl   

Voorzitter VVR Goitzen Stelwagen goitzen@xs4all.nl   

Voorzitter Wêz Handich Michiel Veenstra mcveenstra@hotmail.com    

Secretaris 
Hillebrand 
Wiersma hillebrandwiersma@gmail.com    

Wedstrijdsecretariaat VVRottevalle Jeen Bruinsma wedstrijdsecretariaatvvr@hotmail.com  06-52581845 

Sportbedrijf Smallingerland Floran Bathoorn verenigingen@sportbedrijf-smallingerland.nl  06-83609522 

 

  

mailto:alyenanne@gmail.com
mailto:mcveenstra@hotmail.com
mailto:hillebrandwiersma@gmail.com
mailto:wedstrijdsecretariaatvvr@hotmail.com
mailto:verenigingen@sportbedrijf-smallingerland.nl
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Bijlage 3 Plattegrond Hagehiem 
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Bijlage 4 bij welke gezondheidsklachten blijf ik thuis?  
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Bijlage 5 Wanneer laten testen? 

Wanneer kan ik mij laten testen? 

Vanaf 1 juni kunt u zich bij de GGD melden voor een coronatest als u 
klachten heeft die passen bij het coronavirus.  

Zoals: 

• verkoudheidsklachten; 
• neusverkouden; 
• loopneus; 
• niezen; 
• keelpijn; 
• hoesten; 
• verhoging; 
• of plotseling verlies van reuk of smaak.  

U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing. 
Maak meteen een afspraak via 0800-1202. Het telefoonnummer is 7 
dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. Zorg dat u 
uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft als u belt. 

Let op: ernstige klachten of risicogroep? Mensen met ernstige klachten 
en mensen uit de risicogroepen melden zich direct bij een (huis)arts of de 
huisartsenpost. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld mensen boven de 70 jaar, 
hartpatiënten, longpatiënten en mensen met diabetes. U vindt 
het overzicht van risicogroepen op de website van het RIVM. 

Wanneer moet ik 0800-1202 NIET bellen? 

• Als u klachten passend bij het coronavirus gehad heeft maar nu niet 
meer heeft (de GGD test niet of u het coronavirus heeft gehad). 

• Als u vragen heeft over het coronavirus en geen afspraak wilt 
maken voor een test. Bel dan naar 0800-1351. 

• Als u zware klachten heeft (bel dan met uw huisarts of 
huisartsenpost). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
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• Als u klachten passend bij corona én andere aandoeningen 
heeft. Een chronische ziekte bijvoorbeeld of kanker. Bel dan met uw 
huisarts of behandelend arts. 

• Bel bij levensbedreigende spoed altijd 112. 

Wat moet ik doen als ik ernstige coronaklachten krijg? 

Krijgt u last van hoge koorts of benauwdheid of voelt u zich steeds zieker 
worden? En denkt u dat het om corona gaat? Maak dan geen afspraak 
met de GGD maar bel uw huisarts, behandelend arts of de 
huisartsenpost. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112. 

Kan ik mij ook laten testen als ik geen klachten heb? 

U kunt alleen een testafspraak inplannen als u op dit moment klachten 
heeft die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft het afnemen 
van een test namelijk geen zin. 

Kan mijn kind ook getest worden? 

Ja. Als uw kind klachten heeft die passen bij het coronavirus, kunt u uw 
kind laten testen. Dat gaat zo:  

• Kinderen 0 t/m 11 jaar: U belt als ouder/verzorger met 0800-1202 
voor een afspraak. 

• Kinderen 12 t/m 17 jaar: U belt als ouder/verzorger met 0800-1202. 
Let op! U maakt als ouder de afspraak maar uw kind moet ook aan 
de telefoon komen om toestemming te geven voor de afspraak.  

• Kinderen van 16 en 17 jaar: Het kind mag ook zelf bellen met 0800-
1202 voor het maken van een afspraak. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/06/26/poster-coronatest-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/06/26/poster-coronatest-kinderen
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Bijlage 6 kleedkamerverdeling trainingsavonden 

n.n.t.b. 
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Bijlage 7 brief naar leden 
Informatiebrief leden VV Rottevalle 

Aan de leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van VVRottevalle, 

Augustus 2020 

 

Beste vrienden van de voetbal, 

Het nieuwe voetbalseizoen is weer gestart. Gelukkig kon er voor de vakantie nog getraind worden. 

Nu trainen we nog steeds met aangepaste regels in verband met het corona-virus. Maar de KNVB is 

bezig om de competities weer op te starten. 

Via deze brief willen we je graag op de hoogte brengen van de (gewijzigde) regels die we met elkaar 

hebben afgesproken.  

- Bij klachten (verkoudheid, koorts, last van luchtwegen) blijft je thuis (wel even afmelden); 

- Kom zoveel mogelijk al omgekleed naar het sportpark, dit geldt zowel voor trainingen als 

wedstrijden; 

- Bij binnenkomst van het sportpark je handen ontsmetten; 

- Je neemt een eigen bidon mee voorzien van je naam; 

- Na trainingen zoveel mogelijk thuis douchen; 

- Voor de teams tot en met JO13 hanteren we de stelregel: thuis douchen en omkleden, zowel 

bij trainingen als thuiswedstrijden; 

- De douches en kleedkamers zijn wel open, maar er zijn minder plekken beschikbaar, volg dus 

goed de aanwijzingen van de leider of trainer op; 

- Voor de teams van de JO19, 1e, 2e, 3e en de 35+ gelden er een aantal extra regels: 

o Houd voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd 1,5 meter afstand ten opzichte 

van elkaar in acht ; 

o In het veld (bij trainingen en tijdens wedstrijden) vervalt de 1,5 meter regel; 

o In de dug-out en tijdens het warmlopen langs de zijkant geldt de 1,5 meter regel 

wel; 

o Voor de verdeling van de kleedkamers (er is minder plek per kleedkamer) is de leider 

verantwoordelijk. Houd je aan de aangegeven kleedkamers. 

Met betrekking tot het vervoer naar de uitwedstrijden geldt het volgende advies: 

- Draag een mondkapje als je ouder bent dan 18 jaar en er andere personen in de auto zitten 

dan uit je eigen huishouden; 

- Bij de bezoekende vereniging zullen we ons houden aan de daar geldende regels. 

Mocht je vragen hebben of tegen problemen aanlopen, schiet iemand van het bestuur dan even aan. 

Het coronavirus krijgen we er samen onder. 

Het volledige gebruiksplan is te downloaden via www.vvrottevalle.nl en ligt ter inzage in de 

bestuurskamer van het Hagehiem. 

http://www.vvrottevalle.nl/
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Namens het bestuur VV Rottevalle 

G. Stelwagen 
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Bijlage 8 brief bezoekende vereniging 
Informatiebrief bezoekers VV Rottevalle 

 

Aan de bezoekende vereniging van VV Rottevalle, 

Augustus 2020 

 

Beste collega-vereniging, 

Komende week komt u op bezoek in Rottevalle. Zoals bij alle verenigingen zijn ook bij ons een aantal 

corona-maatregelen van kracht, graag brengen we u via deze mail hiervan op de hoogte. 

- Wij gaan ervan uit dat de spelers, chauffeurs, toeschouwers en leiders en trainers geen 

corona-gerelateerde klachten hebben. Mocht u door teveel afwezigen toch niet in staat zijn 

de wedstrijd te kunnen komen spelen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het 

wedstrijdsecretariaat, tel. 06-52581845 of wedstrijdsecretariaatvvr@hotmail.com; 

- Bij betreding van het sportpark dient iedere bezoeker zijn handen te desinfecteren; 

- Bij aankomst op het sportpark dient u zich te melden bij de corona-coördinator, herkenbaar 

aan een geel veiligheidshesje; 

- Voor wedstrijden tot JO19 geldt de 1,5-meter regel niet en zal één kleedkamer voor de 

spelers toegewezen worden. Voor de teams tot JO13 geldt dat er maximaal 2 volwassenen 

gelijktijdig in de kleedkamers zijn toegestaan om te assisteren bij het omkleden.  

- Voor de teams vanaf de JO19 zullen meerdere kleedkamers worden toegewezen. Wij gaan 

ervan uit dat de leider van uw team zorgt voor een toewijzing van de kleedkamers. Vanwege 

de grote druk op de beschikbare kleedkamers vragen wij u om de aanwijzingen van de 

coördinator strikt op te volgen. Het kan zijn dat er te weinig kleedkamers beschikbaar zijn. In 

dat geval zullen de spelers om de beurt moeten omkleden/douchen; 

- In de kantine, langs de velden en in dug-out dient ook de 1,5 meter afstand in acht te 

worden genomen; 

- Het publiek wordt gevraagd om een registratieformulier bij de ingang van het sportcomplex 

in te vullen (geldt niet voor spelers en stafleden). 

Ondanks deze maatregelen wensen wij u een prettig en sportieve tijd toe op het sportpark 

Hagehiem. 

Wij gaan er van uit dat u de informatie uit deze brief deelt met de spelers en staf van het 

desbetreffende team. 

Namens het bestuur VV Rottevalle 

J. Bruinsma 

Wedstrijdsecretariaat VV Rottevalle 

  

mailto:wedstrijdsecretariaatvvr@hotmail.com
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Bijlage 8 registratieformulier
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Bijlage 9 Verificatielijst 
 

verificatielijst gebruiksplan VVRottevalle    

Volgnummer Wie? Reactie Wijziging Versie 

1 Jeen Voorwoord ondertekenen (maakt het persoonlijker) 
Voorwoord ondertekend (G. 
Stelwagen) 0.2 

2 Jeen 
versie ophogen om reacties Rinea, Rinse en Gooi te kunnen 
verwerken Versie nummer op 0.2 gezet 0.2 

3 Rinse voluit schrijven van VVR Verwerkt 0.2 

4 Rinse Opmaaksuggesties Verwerkt 0.2 

5 Rinse Korfbal vervangen door Wêz Handich Verwerkt 0.2 

6 Riena Inhoudelijke en tekstuele opmerkingen Verwerkt 0.2 

7 Jeen Informatie over testen ontbreekt Bijlage toegevoegd 0.2 

8 Gooi Opnemen opmerking over hygiëne schoonmaken Verwerkt 0.2 

9 Henk Opnemen gedragslijnen vanuit de massagevereniging Verwerkt 0.2 

10 Rinse Logo in koptekst staat te hoog Verwerkt 0.3 

11 Riena uitlijning aanpassen Verwerkt 0.3 

12 Jeen 

De ruimte tussen het veld en het publiek is 4,5 meter 
breed. Het is dus in principe wel mogelijk om warm te 
lopen nast de dug-out. Dit punt wordt meegenomen in 
gesprekken over het plan. 

aangepast, hangende de 
discussie kan er wel 
warmgelopen worden naast de 
dug-out. 0.3 

13 Riena 
Handschoenen moeten door leider meegenomen worden 
naar het veld Verwerkt 0.3 

14 Jeen contactenlijst mist nog een paar mailadressen mailadressen zijn toegevoegd 0.3 

15 Sportbedrijf 
Toevoegen suggestie aan spelers om omgekleed op het 
sportpark te komen toegevoegd 0.3 

16 Sportbedrijf 
Maatregelen nemen voor afstand houden van publiek 
tijdens wedstrijden en trainingen toegevoegd 0.3 
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17 
overige 
voetbalverenigingen 

Hoe om te gaan met spelers onder de 13 jaar met 
omkleden en douchen (ouders mogen niet in kleedkamer) 

Toegevoegd tot en met JO13 
thuis omkleden en douchen bij 
trainingen en 
thuiswedstrijden. Ook 
aangepast in brief leden. 0.4 

18 Jeen Brief naar leden toegevoegen als bijlage bij gebruiksplan Toegevoegd 0.4 

19 
overige 
voetbalverenigingen Wat is de regeling met vervoer? 

Conform protocol KNVB 
toegevoegd: monkapje bij 18+ 
en personen in auto uit 
meerdere  huishoudens. 0.4 

20 Jeen 
Brief naar bezoekende vereniging toevoegen aan 
gebruiksplan Toegevoegd 0.4 

21 Herman  
Aanpassing in brief naar bezoekende vereniging met 
betrekking tot aanduiding 1,5 meter Toegevoegd 1.0 

22 Herman  Aanpassingen in lijst met contactpersonen Toegevoegd 1.0 

23 ONB aanspreektitel in brief naar leden is niet consequent Toegevoegd 1.0 

24 
diverse 
voetbalverenigingen Toevoegen registratieverplichting bezoekers Toegevoegd 1.0 

25 
diverse 
voetbalverenigingen 

Toevoegen limitering aantal ouders bij bezoekende 
vereniging in kleedkamer Toegevoegd 1.0 

26 
diverse 
voetbalverenigingen 

Toevoegen bijhouden lijst met behandelde leden door 
verzorgen Toegevoegd 1.0 

27 Jeen Toevoegen nieuw protocol KHN Toegevoegd 1.1 

28 Jeen Toevoegen noodverordening Veiligheidsregio Fryslan Toegevoegd 1.1 

29 Jeen Toevoegen registratieformulier Toegevoegd 1.1 

 

 

 


