
 

Corona beleid SV Conventus 
 

 
 

 

Voor alles geldt natuurlijk: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

 

 

 



 

Gelukkig mogen we, na een lange tijd, weer starten met de competitie. Wel moeten we hierbij de 
voorzorgsmaatregelen die zijn vastgesteld door het NOC/NSF volgen. Daarom hierom een 
opsomming van de afspraken die we bij Conventus hebben gemaakt 
 
Algemeen: 

● Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen! 
● Vermijd drukke plekken op het complex. 
● Buiten de lijnen houdt iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 afstand tot andere personen van 18 

jaar en ouder 
● Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 

houden 

● Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden maar 
wel tot personen van 18 jaar en ouder 

● Er zijn corona-coördinatoren aanwezig (herkenbaar aan een gekleurd hesje). Volg de 
instructies van deze personen op. Indien deze instructies niet worden opgevolgd kan de 
toegang tot het terrein je ontzegt worden; 

● We hebben een beperkte capaciteit, blijf niet onnodig lang hangen na je eigen wedstrijd 

 
Het complex: 

● Alleen bij het hek bij de velden kan je het complex betreden. We maken gebruik van 1 
ingang en 1 uitgang. 

● Bij de ingang zijn de regels op ons complex te vinden en kunt u gebruik maken van 
desinfecterende gel 

● Op het complex zijn maximaal 250 volwassenen toegestaan. Vol=Vol.  

● We hanteren een knijper systeem. Elke volwassene ontvangt een knijper, zodat wij weten 
hoeveel mensen zich op het complex bevinden. 

● Spelers, scheidsrechters en kaderleden behoren ook tot de 250 toeschouwers. Zijn de 
knijpers op, dan heb je uiteraard wel toegang als je wedstrijd bijna begint. Vraag dan even 
om een coordinator die kan zorgen dat je er als nog in mag.   

● Bij het verlaten van het complex moet de knijper worden ingeleverd  
 
De kantine en het terras: 

● Bij het betreden van de kantine moet u zich registreren door middel van een QR code of via 
papieren formulieren.  

● In de kantine is er een looproute uitgestippeld. Houdt u zich hieraan.  
● Er zijn maar beperkte zitplaatsen mogelijk. De stoelen die beschikbaar zijn staan in de 

kantine. Het is niet de bedoeling om met stoelen te gaan schuiven.  
● Voor de barvrijwilligers zijn instructies aanwezig in de kantine  
● Houd er rekening mee dat er veel minder barpersoneel is en jouw bestelling dus mogelijk 

wat langer zal duren, het is voor ons allemaal aanpassen hierin dus blijf geduldig en 
vriendelijk  

● Betaal indien mogelijk contactloos met pin 

● Tip: Neem een paraplu mee, wanneer het regent is er geen ruimte in de kantine om te 
schuilen. 

 
Toiletten: 

● De toiletten in de gang zijn open. Deze bereik je door de gezamenlijke deur van Albatros en 
Conventus en niet via de kantine.  

● Als alle toiletten bezet zijn, wacht je in de gang op 1,5 meter afstand van elkaar.  
 

Kleedkamers 



 

● Kom zoveel mogelijk in sportkleding/wedstrijdkleding naar de training/wedstrijd. De 
kleedkamers zijn voor de training en wedstrijd niet beschikbaar. Je sportschoenen kun je 
buiten aantrekken.  

● De kleedkamers zijn na de training/wedstrijd beschikbaar voor douchen/omkleden je dient 
deze zo snel mogelijk weer te verlaten. 

● Er mogen niet meer dan 6 personen van 18 jaar of ouder tegelijkertijd in een kleedkamer. 
● Alle kleedkamers zullen open zijn. Alle oneven kleedkamers zijn voor heren alle even 

kleedkamers naar dames.  
 

Wedstrijden: 

● Ga als team niet bij een veld wachten tot het veld vrij is of tot de vorige wedstrijd afgelopen 
is. Wacht in de buurt van het veld. Hanteer hierbij ook 1,5 meter afstand! 

● Houd 1,5 meter afstand waar mogelijk. Bij wedstrijden geldt dat ook voor coach en voor de 
wisselspelers. 

● Neem zelf een bidon of drinken mee, het is niet de bedoeling dat er team bidons gebruikt 
worden.  

● Schudt geen handen, ook niet voor of na de wedstrijd en beperk het aantal handcontacten 
met je teamgenoten. 

● Teambesprekingen vinden buiten plaats, hiervoor is in de kleedkamers of in de kantine geen 
ruimte.  

● Toeschouwers mogen hun stem niet verheffen of schreeuwen. Vermijd ook in het veld 
schreeuwen en zingen. 

● Wij verzoeken vriendelijk maar dringend het aantal toeschouwers bij de jeugdteams te 
beperken tot maximaal 2 per speler.  

 

Uitwedstrijden 

● Check voor de wedstrijd de website van de vereniging waar jouw team naar toe gaat om te 
kijken welke maatregelen zij op hun club hanteren 

● Voor vertrek bij een uitwedstrijd verzamel je op de parkeerplaats. Het is niet toegestaan om 
te verzamelen binnen op het complex 

● Wij adviseren om in deze corona tijd geen supporters mee te nemen naar 
wedstrijden/toernooien i.v.m. het max aantal personen op onze accommodatie. Ons advies 
is: wanneer je uitspeelt neem je geen extra toeschouwers mee naar het toernooi. ( Per 3 
kinderen, 1 chauffeur) 

● Vervoer:  
o Rijd u met de auto? Het advies is een niet-medisch mondkapje te dragen als u in een 

auto rijdt met mensen die niet tot uw huishouden horen. In een auto kan 1,5 meter 
afstand houden niet altijd. Als u alleen rijdt of met mensen uit uw eigen huishouden 
geldt dit advies niet. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. 
Ook niet als zij niet tot hetzelfde huishouden horen. 

o Alle spelers nemen bij een uitwedstrijd een eigen mondkapje mee 

o Als de chauffeur of een andere inzittende wil dat er een mondkapje gedragen wordt, 
dan geldt dat voor de hele auto  

o Tip: stop een mondkapje in je sporttas zodat je er altijd eentje bij je hebt! 
 

We snappen dat de maatregelen even wennen zijn maar we hopen dat we op jullie medewerking 
kunnen regelen. Spreek elkaar ook gerust aan als je situaties ziet die niet aan bovenstaande 
richtlijnen voldoen! Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat we een mooi sportjaar krijgen.  
 
Met sportieve groet,  
Het bestuur 
 



 

Bij vragen en/of opmerkingen over ons beleid kunt u mailen naar info@svconventus.nl. 


