Beste Zuidvogels,
Vanaf 1 juli zijn de regels voor wat betreft sporten (trainen, wedstrijden, publiek en
kantinegebruik) veranderd.
Om alles op en rond het veld in goede banen te leiden is er vanuit de Overheid en onze
Vereniging een aantal richtlijnen opgesteld. Hieronder volgt een opsomming van de voor
ons belangrijkste zaken:
BELANGRIJKSTE VERSOEPELINGEN VOOR DE SPORT
Per 1 juli gelden de volgende versoepelingen voor de sport:
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens
trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden
gehouden.
• Voorafgaand aan en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en
ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de
kantine die ook per 1 juli weer open mogen.
• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer
open.
• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet
toegestaan.
De competitie wordt gestart met in achtneming van de protocollen van de bond en de
noodverordening van de Gemeente Huizen. De trainingen en wedstrijden worden buiten
gespeeld op de reguliere en vastgestelde tijden en in overleg met de coach van het
team. Wij volgen het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF, de richtlijnen van de
KNBSB, protocol Koninklijke Horeca Nederland en houden ons aan de noodverordening
van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Het is de verantwoordelijkheid van de
trainers / coaches deze protocollen te kennen en te handhaven.

Deze documenten vind je hier. Neem deze goed door:

https://www.knbsb.nl/nl/news/play-ball-informatie-over-protocollen-en-st
art-competities-vanaf-1-juli-2020-568/
Uiteraard gelden nog steeds de zelfde regels met betrekking tot veiligheid en hygiene:
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten,benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen in dit huishouden 24 uur geen klachten heeft,
mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek
kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden (uitzondering voor kinderen tot 18 jaar);
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

Specifiek voor de trainingen en wedstrijden geldt;
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• was je handen met water en zeep ook na bezoek van de sportlocatie;
• douche thuis en niet op de sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga
direct daarna naar huis.

Evenementen
Evenementen (buiten de wedstrijden en trainingen) kunnen alleen georganiseerd
worden in overleg met het bestuur en mogen max. 250 mensen op de
accommodatie toelaten.

Onze accommodatie in 4 zones
Op onze accommodaties zijn er vanaf 1 juli 4 zones te onderscheiden met elk hun eigen
regels;

●

op het veld

●

rond het veld

●

de toiletten en kleedkamers

●

de kantine

Veiligheid- en hygiëneregels voor op het veld
Op het veld geldt het knbsb protocol; de belangrijkste regel daarbij is; we hoeven geen
1,5 meter in acht te nemen op het wedstrijdveld maar wel in de dugout voor spelers en
staf van 18 jaar en ouder. Volg hiervoor het KNBSB protocol.
Ook voor het reinigen van het materiaal volgen wij de instructies in het KNBSB protocol.
Materialen hiervoor zijn beschikbaar.

Veiligheid- en hygiëneregels voor buiten het veld
Buiten het veld geldt de 1,5 meter regel op de tribunes, op de looproutes van en naar
het veld en de gebieden langs en naast de velden.
Gebruik daar je gezonde verstand, ga niet in groepjes bijeen staan en nog belangrijker;
geen geschreeuw en gezang.
Bij aankomst op de accommodatie is desinfectie gel beschikbaar voor het reinigen van
de handen.

Veiligheid- en hygiëneregels voor de toiletten en kleedkamers
In de toiletten zijn maximaal 2 mensen toegestaan die daarbij de 1,5 meter afstand
dienen te houden.
In de kleedkamers geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden.
Toiletten en kleedkamers worden regelmatig schoongemaakt.

Veiligheid- en hygiëneregels voor de kantine
Er gelden specifieke instructies in de kantine….kijk goed naar de instructies die hangen
bij de ingangen van en in de kantine.

Mochten er zaken onduidelijk zijn, spreek dan iemand van het bestuur aan.
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