ALGEMEEN PROTOCOL VERANTWOORD
VOETBALEN OP SPORTPARK DE HOFAKKERS
VEILIGHEID- HYGIËNEREGELS VOOR IEDEREEN
 Voor alles geldt: GEZOND VERSTAND gebruiken staat voorop;
 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
o Neusverkoudheid,
o Loopneus,
o Niezen,
o Keelpijn,
o (licht) Hoesten,
o Benauwdheid,
o Verhoging,
o Koorts en/of,
o Plotseling verlies van reuk of smaak.






Dit geldt voor iedereen!!;
Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar en ouder (uitzondering tijdens
het sporten);
Vermijd drukte;
Was vaak je handen met water en zeep; juist ook voor- en na bezoek van het
sportpark;
Schud geen handen;
Volg zoveel mogelijk de aangeven looproutes die aangegeven zijn op het Sportpark
de Hofakkers, zowel binnen als buiten.

ALGEMEEN PROTOCOL BEZOEKERS VV ANNEN
 Aanspreekpunt m.b.t. de naleving van dit gestelde protocol is het Bestuur van de vv
Tijdens wedstrijddagen heeft de vv Annen een Bestuurslid van dienst aangesteld als
Corona-Coördinator; het Bestuurslid van dienst is te herkennen aan het dragen van
een geel fluoriderend hesje
 Alle Elftallen en Teams worden en/of zijn voor aanvang van het seizoen 2020/2021
geïnstrueerd over de geldende regels op het Sportpark de Hofakkers.
 Op Sportpark de Hofakkers zijn looproutes uitgezet om zodoende op een veilige en
verantwoorde wijze de verschillende velden te bereiken. Gelieve de markeringen, in
de vorm van pijlen, te volgen.
 In geval van incidenten (medisch) op het Sportpark; dan zijn de verschillende EHBO
materialen en AED beschikbaar gesteld en zijn te vinden op de vast aangegeven
punten.
 Er op eenzelfde moment een maximaal aantal van 250 bezoekers op het Sportpark
de Hofakkers aanwezig mogen zijn, hier onder vallen:
o Sporters, Trainers & Leiders
o Officials
o Vrijwilligers (zoals bv kantinepersoneel)
o Toeschouwers
 Het aantal voetballers en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor de
voetbalactiviteit: Trainingen en (oefen) wedstrijden.
 Bezoekers op Sportpark de Hofakkers kunnen worden geweigerd, door de
aangewezen Corona-Coördinator, tijdens trainingen of wedstrijden bij (vermoeden)
van klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,
benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk & smaak.

KLEEDKAMERS
 Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sport beoefening dienen
de spelers (> 18 jaar) wél 1,5 meter afstand van elkaar te houden; dit geldt dan onder
andere in de kleedkamer en de kantine;
 De kleedkamers zijn zowel op Trainings- als Wedstrijddagen geopend, maar bij
voorkeur kom al omgekleed naar het Sportpark.
 Maximaal 8 personen (>18 jaar) per kleedkamer; maximaal twee personen
tegelijkertijd onder de douches;
 Maximaal één (1) persoon in de aanwezige scheidsrechter kleedkamers
o En/of kleedkamer die dient voor een vrouwelijk spelend lid
 GEEN wedstrijdbesprekingen met het voltallige elftal in de kleedkamers
 In de rust van de wedstrijden; de kleedkamer bezetting gescheiden houden, ook dan
geldt een maximum van 8 personen per kleedkamer;
 Kleedkamers worden schoon achter gelaten door de gebruikers; er zijn voldoende
hygiëne-middelen en schoonmaakmiddelen (water, zeep, en papieren doekjes)

KANTINE
 Maximaal mogen er 25 personen tegelijkertijd aanwezig zijn IN de kantine
 Er mag alleen gebruik gemaakt worden van de aangewezen plekken (stoelen en
tafels).
o Maximaal aantal gasten per tafel; staat vermeld op de sticker aan bovenzijde
van de tafel.
o Aan de bar staan en daar een consumptie nuttigen is verboden.
 Bestellingen mogen alleen gedaan worden op de daar aangewezen plekken, met in
achthouding van de 1,5 meter afstand.
 Volg de aangewezen looproutes naar de in- en uitgang, de sanitaire voorzieningen en
de bar.
 Ook voor het terras buiten geldt; alleen gebruik maken van het aangeboden en
beschikbare meubilair. Ook deze tafels zijn geplaceerd en zijn er een maximum aantal
zitplekken beschikbaar.
o Statafel zijn buiten gebruik en ook andere staanplaatsen zijn niet toegestaan!!
 Betaal zoveel mogelijk met de aangeboden PIN faciliteiten.
 Handcontactpunten; zoals de sanitaire voorzieningen, deurklinken, pinautomaten en
meubilair worden meerdere keren per dag schoongemaakt.
 De kantine zal wekelijks verschillende keren grondig worden schoongemaakt, door
een ingehuurd schoonmaakbedrijf. Dit gebeurt met name op dagen nadat er
activiteiten in de kantine hebben plaatsgevonden.
 Waar mogelijk zal de kantine op alle mogelijke manieren geventileerd worden; dit
door ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten.

VOOR TRAINERS, BEGELEIDERS & VRIJWILLIGERS
 Neem de gebruikelijke Veiligheid- en Hygiëneregels voor iedereen in acht;
 Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op
de sportlocatie kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of
jouw behandelend arts;
 Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals
schreeuwen;
 Wijs jouw spelers/voetballers op het belang van handen wassen en schud géén
handen en geef géén highfives;
 Tijdens de sportmomenten dient, waar mogelijk 1,5 meter, afstand gehouden te
worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter
tijdelijk losgelaten worden;
 Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de trainingen- en/of (oefen)
wedstrijden dient er (> 18 jaar) wél 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden te
worden, waaronder in kleedkamers en kantine.
 Zorg ervoor dat de spelers/speelsters buiten de normale en noodzakelijke sport
gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals bijvoorbeeld bij
het vieren van een overwinning en/of doelpunten of tijdens een wissel;
 Help de spelers/speelsters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze
aan wanneer dat niet gebeurt;
 Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik een de schoonmaak van
materialen
o Na elke training de hesje in de wasmachine doen, de trainer die het laatste
het veld afloopt dient de wasmachine aan te zetten en te laten draaien.
 Laat de spelers / speelsters gefaseerd het sportveld, volgens de aangegeven
looproutes, betreden en verlaten
 Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers, begeleiders, vrijwilligers en wissels
onderling; ook in de dug-out.

VOOR VOETBALLE(STE)RS VAN VV ANNEN
 Voor alles geldt; GEZOND VERSTAND gebruiken staat voorop;
 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; als je positief getest bent en/of als een
huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19 patiënt; BLIJF DAN
THUIS. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 Je dient zelf jouw (gezondheid)risico te analyseren en of jij jou op het sportpark en in
groepen kunt begeven. Raadpleeg desnoods jouw huisarts, de bedrijfsarts of jouw
benadelend arts;
 Tijdens het sporten dien je, waar mogelijk, 1,5 meter afstand te houden. Mocht het
de normale sportbeoefening in de weg staan, dan mag er tijdelijk van de 1,5 afstand
afgeweken worden;
 Houd er als sporter rekening mee dat wanneer de training en/of wedstrijd klaar is, jij
als sporter meetelt als publiek en 1,5 meter afstand moet aanhouden.
 Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de trainingen en/of
(oefen)wedstrijden dien je (> 18 jaar) wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden,
waaronder in kleedkamers en kantine;
 Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke voetbal gerelateerde contactmomenten
geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van doelpunten en een overwinning.
 Kleedkamers zijn opgesteld voor gebruik; maximaal 8 personen (> 18 jaar) per
kleedkamer en waarbij er maximaal 2 personen op eenzelfde moment gebruik
mogen maken van de aangeboden douch faciliteiten;
 Volgt altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies aangegeven door
Bestuursleden en Trainers;
 Gebruik zoveel mogelijk jouw eigen materialen en spullen; waaronder ook bidons.
 Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en
spreekkoren, is niet toegestaan.

