
Op grond van de Noodverordening in onze regio en op basis van de richtlijnen van de NOC*/NSF en KNVB 
heeft het besteer de volgende aaatregelen genoaen oa zo veilig en verantwoord aogelijk het 
voetbalseizoen 2020-2021 te beginnen. Hieraee hopen we de kans op besaetng aet Corona ainiaaal 
te hoeden.

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

 heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 ga direct naar huis wanneer er tjdens de sportactiiteit klachten ontstaan zoals: 

neusierkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, ierhoging, 
koorts en/of plotseling ierlies ian reuk of smaak: dit geldt ioor iedereen;

 ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalie tot kinderen t/m 12 jaar een 
afstand bewaren ian minimaal 1,5 m. En behalie kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter 
dan 1,5 meter bij jou komen;

 ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen 
jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen ian 18 jaar en ouder. Deze laatste 
groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen;

 ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag 
dichter dan 1,5 m bij jou komen;

 tjdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat; 
iermijd drukte;

 was iaak je handen met water en zeep, juist ook ioor en na bezoek sportlocate;
schud geen handen;

 neem de gebruikelijke ieiligheids- en hygiëneregels ioor iedereen in acht;
 ioor alles geldt: gezond ierstand gebruiken staat ioorop;
 Om op een ieilige en hygiënische manier te kunnen ioetballen zijn er ioor sporters en 

arbitrage protocollen opgesteld, zie https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/
protocollen.

OP HET SPORTCOMPLEX

 Aan iedere bezoeker van ons clubgebouw vragen wij het Registratie Contactgegevens 
formulier met betrekking tot de Corona-check in te vullen. Dit doet u op de dag van het 
bezoek slechts 1 maal. Komt u meermalen per week, dan vult u iedere dag 1x het formulier 
in (dit in verband met de 14 dagen termijn).

 Invullen kan door het scannen van de QR code met uw smartphone (QR-code hangt
(binnenkort) bij toegang van het clubgebouw) of via de website www.rksvrcd.nl. wordt Ook 
liggen er formulieren bij de ingang van het clubhuis op een grote ronde tafel, naast de 
desinfectiepaal.
Hiermee wordt Bron- en Contact onderzoek mogelijk gemaakt. Alle ierstrekte gegeiens 
worden na 14 dagen automatsch ierwijderd

 Iedereen iolgt de aangegeien (eenrichtng)route;
 Toeschouwers stellen zich rond de ielden op 1,5 meter ian elkaar op.
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WEDSTRIJDEN

 het gehele wedstrijdprogramma wordt afgewerkt op zaterdag en zondag volgens het
reguliere schema;

 Voor de jeugd tot en met de JO17 gelden de volgende regels:
• Voor alle teams is 1 kleedkamer beschikbaar, er mogen maximaal 2 volwassenen

aanwezig zijn in de kleedkamer;
• Omkleden mag niet eerder dan 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd;
• na het omkleden moet een team zo gauw mogelijk de kleedkamer verlaten;
• Na de wedstrijd dient het team binnen een half uur uit de kleedkamer te zijn;

 Voor de JO19 en alle seniorenteams gelden de volgende regels:
• Voor alle teams zijn 2 kleedkamers beschikbaar;
• maximaal 8 personen in 1 kleedkamer;
• Maximaal 2 man tegelijk onder de douche;
• De wedstrijdbespreking vindt plaats op het veld;

 Alle leiders/trainers van RCD en bezoekende teams melden zich bij de tafel voor de
bestuurskamer;

 Alleen dienstdoende vrijwilligers maken gebruik ian de bestuurskamer (max. 5 personen);
 Rond de wedstrijden ian het 1e elfal hebben alleen direct betrokkenen toegang tot de

bestuurskamer (max. 5 personen in totaal);
 Scheidsrechters worden ontvangen in de commissiekamer en kleden zich om in de

scheidsrechterskleedkamer.

TRAININGEN

 Kleedkamers worden opengesteld conform het reguliere trainingschema;
 Voor seniorenteams / JO19 geldt: er mogen maximaal 8 mensen tegelijkertijd in de

kleedkamer, waarvan er 2 tegelijkertijd kunnen douchen;

OP HET TERRAS / IN HET CLUBHUIS

 Gebruikers ian het clubhuis/terras zijn verplicht een zitplaats te bezetten;
 De beschikbare stoelen zijn op onderlinge afstanden ian 1,5 meter geplaatst;
 Verplaatsen ian stoelen is niet toegestaan;
 Bij het betreden ian het clubhuis desinfecteert men de handen en iolgt men de 

aangeien looproute;
 ‘samenscholing’ is niet toegestaan;
 Bestellingen aan de bar iinden zoieel mogelijk per tafel plaats.
 Lege flesjes etc brengt men zelf retour aan de bar. In plaats van glazen 

gebruiken we plastic glazen en kartonnen bekers. Deze graag zelf in de daarvoor 
bestemde afvalbakken doen.

 Vuil zelf in de daarvoor bestemde afvalbakken doen.
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