
AANVULLENDE CORONA-MAATREGELEN 

PER 29 SEPTEMBER 2020 OP 

SPORTPARK ZUID  

 
Inleiding 
 
Als gevolg van het stijgende aantal coronabesmettingen zijn door de landelijke overheid nieuwe maatregelen 

afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf 

dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval (voorlopig) voor de komende 3 weken (t/m 20 oktober) van 

kracht.  

De aangescherpte maatregelen van de overheid hebben veel gevolgen voor het amateurvoetbal en zo ook voor De 

Treffers. De vereniging voelt zich, naast de afgekondigde maatregelen, ook genoodzaakt om extra maatregelen te 

nemen. Om te voldoen aan deze landelijk opgelegde maatregelen en de kans op besmetting en het overbrengen 

van het virus zo klein mogelijk te houden worden de volgende maatregelen vanaf deze dag gehanteerd: 

Algemeen 
 

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! 

 Spelers/trainer die aan de richtlijn van mogelijke besmetting voldoen (verkoudheidsklachten, zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en verhoging of koorts) komen niet naar de training 
en/of wedstrijden! 

 Spelers/trainer waarvan een gezinslid bewezen positief besmet is komen niet naar de training en/of 
wedstrijden! 

 Spelers/trainer die om welke reden dan ook in quarantaine moeten verblijven komen niet naar het sportpark.  

 Bij een mogelijke besmetting bij een trainer of een speler houden wij ons aan het stappenplan 
coronabesmettingen welke door de KNVB opgesteld is, zie bijlage.  

 
Spelregels toegang Sportpark Zuid  
 

 Vrijwilligers van de vereniging die geen jeugdtrainer, leider of aangewezen toezichthouder zijn en/of een 
aangewezen functie vervullen mogen tijdens trainingen en wedstrijden het sportpark niet betreden 

 Het sportpark is niet toegankelijk voor ouders/toeschouwers tijdens wedstrijden die geen teamgerelateerde 
functie hebben (alleen trainers, begeleiders, vlaggers en scheidsrechters zijn toegestaan). 

 Tijdens de trainingen van onze jeugdelftallen moeten wij de ouders (jammer genoeg) ook als publiek rekenen 
en mogen zij niet op het sportpark aanwezig zijn. Vanaf dinsdag 29 september geldt de ‘Kiss & Ride’ regel 
(brengen en ophalen).  

 Trainers en spelers mogen voor en na hun eigen wedstrijd niet gaan kijken bij wedstrijden/trainingen van 
andere teams, omdat zij dan onder de categorie ‘toeschouwer’ geschaard worden. Verzocht wordt zo snel 
mogelijk na de training/wedstrijd het sportpak te verlaten. 

 Op zaterdagen geldt dat de rijdende ouders (van spelers tot en met 17 jaar) van bezoekende teams (het 
uitspelende team) aangemerkt worden als teambegeleiding, zij hebben wel toegang tot het complex. Dit geldt 
overigens ook voor Treffersteams die uit spelen, rijdende ouders van spelers tot en met 17 jaar mogen 
uitwedstrijden wel bezoeken. 

 Op het sportpark zijn personen aanwezig die toezicht houden op het naleven van de corona-maatregelen. 

 Op wedstrijddagen en tijdens trainingen van De Treffers 1, O21 en JO19-1 mogen alleen functionarissen 
vanuit het bestuur en/of voetbalzaken en aangewezen functionarissen aanwezig zijn. 
Voor de bezoekende vereniging (het uitspelende team) geldt dat er max. 9 vertegenwoordigers (3 
bestuursleden, 3 leden technische commissie en 3 mediamensen) bij wedstrijden van De Treffers 1, O-21 en 
JO19-1 aanwezig mogen zijn. 
Wij hopen en verwachten hier nog duidelijkheid over te krijgen vanuit Rijksoverheid, KNVB en NOC-NSF, maar 
op dit moment geldt bij ons bovenstaande regel. 

 De kantine is gesloten! Vergaderingen en overleggen zijn alleen toegestaan in kleine groepen na aanvraag 
toestemming van de corona projectleider.  

 
Voor vragen, opmerkingen en aanvragen vergaderingen mail naar: corona@detreffers.nl 

Let op: Trainers/leiders check vóór een uitwedstrijd wat de regels/richtlijnen bij de ontvangende club zijn. De 

eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht! Zie de website voor de protocollen.  

Wij vertrouwen erop dat iedereen zich aan de maatregelen zal houden. Alleen als iedereen zich strikt houdt aan de 

regels kunnen we verantwoord blijven sporten. 

Het bestuur 

mailto:corona@detreffers.nl

