
Corona protocol SC Alverna  

 

Voorwoord 

Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met 
regels’ gegaan, Deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze 
zomer loopt het aantal bewezen besmettingen weer op en met de aanpassingen van 10 
augustus streeft het kabinet ernaar die toename te beperken zodat nieuwe landelijke 
maatregelen uit kunnen blijven. 

Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per 
gemeente extra maatregelen worden opgelegd. 

Dit protocol gaat uit van de per 10 augustus geldende regels en zal indien die in de komende 
tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.  

Uiteraard blijven, naast de aanvullende maatregelen die we als club zijnde nemen, ook de 

algemene 1,5-meterregel van toepassing evenals de hygiënemaatregelen die het RIVM heeft 

opgesteld. 

 

Weliswaar zijn we als club eindverantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en naleven van 

de regels, eveneens doen we een beroep op al onze leden, toeschouwers, vrijwilligers en 

overigen die de komende tijd het Bospad zullen bezoeken om zich ook aan de richtlijnen te 

houden omdat dit anders consequenties heeft voor de vereniging en dus de leden. Bij het 

niet-houden aan deze maatregelen behoudt de vereniging zich het recht voor diegene de 

toegang tot het complex te ontzeggen. 

 

Het verzoek is dan ook om dit document aandachtig door te lezen, en bij eventuele vragen je 

te richten tot het Bestuur dan wel het aanwezige kantinepersoneel. 

 

Zo kunnen we samen zorgen voor een verantwoorde en veilige sportomgeving! 

     

        Bestuur Sportclub Alverna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemene Richtlijnen 

 

 Bij eventuele gezondheidsklachten die met het Corona-virus te maken kunnen 

hebben, zie hiervoor de richtlijnen van het RIVM, is het niet toegestaan te komen 

trainen, wedstrijden te spelen of onze accommodatie te bezoeken.  

 

 Houd 1,5 meter afstand als je niet aan het sporten bent, uitzonderingen hierop: 

- Personen die onderling een gezamenlijk huishouden vormen 

- afstand tot kinderen t/m 12 jaar (zowel onderling als andere leeftijdsgroepen) 

- afstand tot kinderen t/m 17 jaar (enkel onderling) 

- voor eventuele verzorging dan wel bij eerste hulp 

(let op! Dit geldt ook tijdens wedstrijden in de dug-out. Probeer daarom het aantal 

personen hierin te beperken én extra stoelen mee naar het veld te nemen die onder 

in de tunnel staan) 

 

 Gebruik bij binnenkomst in de kantine evenals met enige regelmaat gedurende het 

verblijf je handen met water en zeep of het aanwezige desinfectiemiddel.  

 

 Hanteer daarnaast zoveel mogelijk de aangebrachte looproutes met betrekking tot 

binnenkomt en uitgaan van de kantine (via de aanwezige opgehangen borden en 

pijlen) alsmede bij aankomst en vertrek van bezoekende teams (gelieve via de tunnel 

het complex te betreden en te verlaten middels de daartoe aangegeven pijlen) 

 

 Spelers nemen hun eigen bidon mee voor tijdens trainingen en wedstrijden vanuit 

hygiëne-maatregelen  

 

 Bestuur van de bezoekende club omtrent de wedstrijden van zondag 1 wordt 

overeenkomstig met de officials ontvangen op de club, het verzoek om maximaal 1 à 

2 bestuursleden hiervoor te hanteren evenals dit van tevoren aan te geven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ouders en toeschouwers 

 

 Langs het veld is het, wanneer personen onderling niet een gezamenlijk huishouden 

vormen, verplicht om de 1,5-meterregel in acht te nemen. 

 

 Als club hanteren wij géén verplichting tot reservering vooraf voor toetreding van 

ons complex gezien dit onder de 250 toeschouwers ook niet noodzakelijk is. Wel 

verzoeken wij iedereen bij binnenkomst in de kantine (op doordeweeks avonden, 

zaterdagen en zondagen om een formulier te ondertekenen waarop met aangeeft 

klachtenvrij te zijn alsmede contactgegevens achter te laten voor eventueel bron- en 

contactonderzoek. Dit formulier wordt overeenkomstig met onze AVG-richtlijnen 2 

weken bewaard alvorens te worden vernietigd. 

 

 Alverna behoudt zich het recht voor toegang tot het complex te weigeren wanneer 

de maximale capaciteit op het complex of in de kantine bereikt is dan wel wanneer 

de 1,5-meterregel of overige afgesproken maatregelen niet langer gehandhaafd 

kunnen worden.  

 

 Wanneer er gezamenlijk met personen buiten je huishouden in 1 vervoersmiddel 

naar wedstrijden gegaan wordt, adviseert het RIVM en de KNVB tot het dragen van 

een mondkapje.  

 

 Aan bezoekende teams zullen contactgegevens worden gevraagd van één persoon 

om deze te kunnen informeren in geval van een mogelijke Corona-besmetting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kleedkamers 

 

 Alverna probeert zowel de eigen elftallen alsmede bezoekende clubs zoveel mogelijk 

gebruik te kunnen laten maken van de kleedkamers voor omkleden en douchen op 

trainings- en wedstrijddagen. Indien dit onverhoopt niet mogelijk is zullen de 

bezoekende clubs hier tijdig over geïnformeerd worden.  

 

 Voor teams die nog niet in elftalverband spelen (t/m jo12) is er één kleedkamer per 

team beschikbaar, voor elftallen is dit twéé kleedkamers per team. Eveneens zullen 

kleedkamers zoveel mogelijk maar 1 keer per dag gebruikt worden. Ook in de 

kleedkamers dient de 1,5-meterregel gehandhaafd te worden. 

 

 Op zaterdag is er de jeugdwedstrijdcoördinator aanwezig die de indeling van de 

kleedkamers en uitgifte van sleutels beheert. Zondags is dit bij het aanwezige 

kantinepersoneel het geval. Het verzoek maximaal één persoon van het betreffende 

team deze te laten ophalen en de rest van het team buiten te laten wachten om zo 

opstopping te voorkomen. 

 

 Aan ieder het verzoek om de gebruikstijd van de kleedkamers te beperken. Dit wil 

zeggen wedstrijdbesprekingen zoveel mogelijk op het veld te houden, indien het 

weer dit toelaat proberen om tijdens de rust op het veld te blijven en na afloop snel 

te douchen en te vertrekken middels de aangegeven looproute waarbij één iemand 

van het betreffende team de sleutel komt afgeven op dezelfde plek als ontvangst. 

 

 Het is aan de leiders c.q. trainers van de betreffende teams om toe te zien op 

handhaving van deze richtlijnen en maatregelen. 

 

 Het is niet langer toegestaan om de wedstrijdbesprekingen in het ‘sponsorhok’ te 

houden gezien de 1,5-meterregel hier niet gewaarborgd kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kantine 

 

 bij de ingang van de kantine is desinfectiemiddel beschikbaar en een 

aanmeldingsformulier dat ingevuld en ondertekent bij de bar afgegeven dient te 

worden.  

 

 Hanteer de aangegeven looproutes voor binnenkomst en vertrek van de kantine 

middels de aangegeven borden en pijlen. 

 

 Met tafels en stoelen mag niet geschoven worden, binnen dient iedereen een 

zitplaats te hebben en het rondlopen te minimaliseren. VOL=VOL 

 

 Buiten gelden voor de opgestelde zitplaatsen dezelfde regels als voor binnen, met 

betrekking tot de tribune dient de 1,5-meterregel in acht te worden genomen indien 

personen niet tot dezelfde huishouding behoren (dit wil zeggen, minimaal 2 stoelen 

vrijlaten op dezelfde rij en minimaal 1 rij naar boven en beneden ).  VOL=VOL 

 

 Indien het te druk wordt om de maatregelen in acht kunnen houden behoudt Alverna 

zich het recht voor mensen op het complex of in de kantine te weigeren dan wel de 

bar voor consumptie te sluiten.  

 

 Het is mogelijk om contactloos te betalen op Alverna bij de daarvoor middel de pijlen 

aangegeven plek aan de bar. Ook bij het wachten in de rij dient de 1,5-meterregel te 

worden gehandhaafd. 

 

 


