Naar aanleiding van de overheidsrichtlijnen omtrent het Corona-virus, hebben de besturen van vv
UHC, D.K.V. Fortuna ’74 & LTV Harava gezamenlijk dit protocol opgesteld.
In dit protocol zijn de afspraken en richtlijnen weergegeven die gelden omtrent het gebruik van de
kantine, sportvelden en kleedkamers.
30-09-2020: Aanvullingen n.a.v. aanscherpen maatregelen persconferentie 28-09-2020.
In het rood vindt u de aanvullingen/wijzigingen op het huidige protocol.
15-10-202: Aanvullingen n.a.v. aanscherpen maatregelen per 14 okt 22:00uur. In Groen de
aanvullingen/wijzigingen

Algemene regels










Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende symptomen hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus;
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38⁰C) en/of benauwdheidsklachten;
Was je handen voor- en na het bezoek aan het sportpark;
Houd 1,5m afstand (uitgezonderd: personen uit 1 huishouden; kinderen t/m 17 jaar, waarbij
kinderen vanaf 13 jaar wel 1,5m afstand tot een volwassene moeten houden);
Schudt geen handen, geen high-fives of omhelzingen;
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
Betreden van het sportparkterrein is op eigen risico.

Kantine Kleedkamers, douches en toiletten



De kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten;
Toiletten zijn in geval van nood beschikbaar.

Wedstrijden




Er zijn geen competitie-wedstrijden (senioren en jeugd);
Voor voetbal en korfbal zijn alleen onderlinge wedstrijden, binnen de vereniging, voor
spelers tot 18 jaar, mogelijk.
Spelers en begeleiding dienen na de training het sportpark direct te verlaten.
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Trainingen/vrij spel
voetbal






Senioren teams trainen niet. Uitzondering hierop zijn de trainingen voor de selectieteams.
Deze mogen trainen in groepen van max. 4 personen en met onderling 1,5m afstand. De
groepen van 4 moeten zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen.
Alle jeugdteams blijven trainen (inclusief JO19);
Voor alle jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand
tijdens de trainingen. Zij mogen ook onderlinge trainingswedstrijdjes spelen binnen UHC;
Spelers en begeleiding dienen na de training het sportpark direct te verlaten.

Korfbal



Jeugd tot 18 jaar kan trainen zonder beperkingen;
Senioren mogen trainen in groepen van max. 4 personen en met onderling 1,5m afstand. De
groepen van 4 moeten zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen.

Tennis






Jeugd tot 18 jaar kan trainen zonder beperkingen;
Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen per baan
op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer.
Vrij tennissen: zowel enkel als dubbelspel blijft mogelijk. Maximale groepsgrootte is 4. Geen
fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat
betekent dat je soms een bal moet laten gaan;
Spelers en begeleiding dienen na de training het sportpark direct te verlaten.

Toeschouwers











Toeschouwers zijn niet welkom tijdens wedstrijden en trainingen, zowel bij de jeugd als
senioren;
Ouders die hun kinderen wegbrengen tijdens thuiswedstrijden zijn niet welkom op het
sportpark en dienen buiten de poort te blijven;
Reservespelers en stafleden van 18 jaar en ouder dienen ten alle tijden 1,5m afstand te
houden;
Schreeuwen en spreekkoren zijn langs en in het veld niet toegestaan;
Houd ook in en rondom de dug-outs 1,5m aan;
Doelpunten niet gezamenlijk vieren;
Wedstrijd besprekingen dienen buiten plaats te vinden;
Bij vervoer naar wedstrijden is het advies om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen
wanneer je gezamenlijk in de auto stapt;
Wissel van baanhelft bij het tennis met de klok mee;
Spelers en begeleiding dienen na de training het sportpark direct te verlaten.
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Vragen/opmerkingen/adviezen
Mocht je vragen, opmerkingen of adviezen hebben, neem dan contact op met 1 van de onderstaande
personen:
Vv UHC:
D.K.V. Fortuna ’74:
LTV Harava:

Sjoerd van Horssen
Rose-Marie Eissen
Gijs van Lent

(06-45174081)
(06-52802181)
(06-20309908)

We rekenen op jullie medewerking, want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we veilig
kunnen sporten en recreëren op Sportpark Schaarweide.
Namens Stichting Schaarweide
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