
 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;

 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.

 Het clubhuis en het tennischalet mogen weer open tot 22.00 uur. Bij het betreden van deze 
ruimtes is het dragen van een mondkap verplicht.

 Kleedkamers en douches zijn weer open
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Update maatregelen 05-06-2021
Op grond van de richtlijnen van de rijksoverheid en op basis van de richtlijnen van de NOC*/NSF en 
KNVB gaan met ingang van 5 juni 2021 de volgende maatregelen in op ons sportpark.
Het bestuur gaat er van uit dat iedereen zich aan deze maatregelen houdt en dat we met elkaar weer 
ons sportpark kunnen gaan gebruiken waar het voor bedoeld is; sportplezier.

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

VOETBALAFDELING RCD

 Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen. 
 Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van 

dezelfde club. 
 Op sportaccommodaties zijn alle personen welkom die een rol hebben bij het organiseren 

van trainingen/of wedstrijden.
Publiek en ouders mogen zowel binnen als buiten niet op de accommodaties aanwezig zijn. 
Uitzonderingen hierop zijn ouders/verzorgers die vervoer naar uitwedstrijden verzorgen in 
verband met de KNVB regiocup, zij vallen onder teambegeleiding en mogen dus op ons 
sportpark aanwezig zijn. 

TENNISAFDELING RCD

 Het tennischalet en het terras zijn weer (gedeeltelijk) geopend.
 De openingstijden van het chalet zijn met ingang van zondag 6 juni a.s.:

zondag van 10.00 tot 13.00 uur;
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur;

 Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer andere afdelingen weer kunnen gaan 
starten met activiteiten, zodra hier meer over bekend is laten wij dit weten via de 
gebruikelijke kanalen.

OVERIGE AFDELINGEN RCD

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen
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RCD houdt continu de communicatie van/door KNVB/NOC NSF/KNLTB/KNBB in de gaten en 
volgt de richtlijnen van het RIVM.
Zodra er veranderingen zijn zal dit gecommuniceerd worden via de website, sociale media, 
als mede via de mail.

Bestuur RCD




