
	

Hoofdsponsor	Heren						Hoofdsponsor	Vrouwen							

								 	
	

	

Samenvatting Corona protocol v.v. Reiger Boys v1.0 
 
Geldig vanaf: 28 augustus 2020  
 
Het volledige Corona protocol kunt u op onze website www.reigerboys.nl lezen. Bijgaand ontvangt 
u een samenvatting van ons protocol. Wij rekenen erop dat iedere bezoeker en sporter bij v.v. 
Reiger Boys deze regels ter harte neemt en ook naleeft.  
 

1. Hou je ten alle tijden aan de veiligheidsmaatregelen van het RIVM 
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. 

2. Bij klachten blijf je thuis. 
3. Houd je aan de 1,5 meter afstandsregel, ook in de kleedkamer! 

 

4. Volg de aangegeven looproute naar de kleedkamers en kantine. 
5. Het aantal kleedkamers is beperkt. Tot en met O17 worden kleedkamers gedeeld door 

meerdere teams en zijn alleen toegankelijk voor spelers en trainer/begeleiders. 
Kleedkamers gaan niet op slot. 

6. Vermijd zoveel mogelijk toegang tot de kleedkamer. Kom waar mogelijk in sportkleding en 
na afloop, douche zoveel mogelijk thuis. 

7. Wij schenken in de rust geen limonade of thee. Neem daarom je eigen drinken of bidon 
mee. 

8. Verplichte registratie voor alle kantinebezoekers via de QR-code welke te vinden is bij de 
ingang van de kantine. 

9. In de kantine kan alleen per pin of clubcard worden betaald. 
10. In de kantine (en op het bordes) moet worden gezeten (placeren) en de regel geldt vol=vol. 

Als de kantine vol is ga dan naar buiten op het bordes of naar het veld. 
11. Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, 

is niet toegestaan.  
12. Het vervoer van en naar wedstrijden met gezelschap anders dan uit eigen huishouden 

wordt het dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder geadviseerd. 
13. Wij vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van iedereen. We doen dit met elkaar 

dus spreek elkaar aan wanneer iemand de regels even vergeet! We willen voorkomen dat 
we als bestuur aanvullende maatregelen moeten nemen daar is niemand bij gebaat. 

1,5 meter afstand  Tm 12 jaar  13 tot 18 jaar  18 jaar en ouder  
Tm 12 jaar  Nvt  Nvt  Nvt  
13 tot 18 jaar  Nvt  Nvt  1,5 meter  

18 jaar en ouder  Nvt  
 
1,5 meter  
 

1,5 meter  


