Volleybalvereniging
De Bevers
Lemelerveld

Coronaprotocol Volleybal
Leden tot en met 12 jaar
Algemeen
•
•
•
•
•

Blijf thuis bij klachten
Pas hygiëne toe
Was vaak je handen met water en zeep
Gebruik zoveel mogelijk je eigen materiaal
Volg de regels en aanwijzingen van de
locatie waar je bent

Is er bij jou corona vastgesteld?
•
•
•
•

Meld dit direct bij corona-coördinator van
de vereniging en bij je trainer
Ga in quarantaine; je bezoekt in ieder geval
geen enkele volleybalactiviteit
Je volgt de richtlijnen die de GGD je oplegt
Advies is om volledig mee te werken aan
bron- en contactonderzoek die de GGD
verzorgt

Sportpark Heidepark
•

Volg de looprichting

Kleedkamer
•
•
•

Gehele team mag in één kleedkamer
Douchen toegestaan (kort)
Kom zoveel mogelijk omgekleed en al
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Trainingen & Wedstrijden
•
•
•
•
•

Blijf in de pauze als team bij elkaar in 1
ruimte
Bij het veld is 1 begeleider per team
toegestaan
Chauffeurs moeten op tribune plaatsnemen
Handen wassen na training en wedstrijd bij
niet douchen
Na afloop de sporthal zsm weer verlaten

Vervoer uitwedstrijden
•
•
•

•

Geen beperkingen
Dringend advies dat ouders/chauffeurs
mondkapje dragen
Bij uitwedstrijden geldt dat de benodigde
rijdende ouder niet als publiek, maar als
teambegeleiding. Let op verenigingen
kunnen afwijken van deze richtlijn
Beperk het aantal rijdende ouders tot een
minimum

Voor ouders / gezinsleden
•

Helaas is publiek niet toegestaan

Vragen over protocol via coördinator Corona
Anouk Zwakenberg (voorlopig)
Via info@debevers.com of 0610346645

Volleybalvereniging
De Bevers
Lemelerveld

Coronaprotocol Volleybal

Wedstrijden

Jeugd 13 jaar tot 18 jaar

•

Algemeen

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand
Blijf thuis bij klachten
Pas hygiëne toe
Houdt 1,5 meter afstand met personen van
18 jaar en ouder
Vermijd drukte
Was vaak je handen met water en zeep
Gebruik zoveel mogelijk je eigen materiaal
Volg de regels en aanwijzingen van de
locatie waar je bent

Is er bij jou corona vastgesteld?
•
•
•
•

Meld dit direct bij corona-coördinator van
de vereniging en bij je trainer
Ga in quarantaine; je bezoekt in ieder geval
geen enkele volleybalactiviteit
Je volgt de richtlijnen die de GGD je oplegt
Advies is om volledig mee te werken aan
bron- en contactonderzoek die de GGD
verzorgt

Sportpark Heidepark
•

•
•
•
•
•
•
•

Uitwedstrijden
•
•
•
•
•

Volg de looprichting

Kleedkamer
•
•
•

Zo laat mogelijk omkleden en/of
zoveel mogelijk omgekleed en al aankomen
Gehele team mag in één kleedkamer
Douchen toegestaan

Trainingen
•
•
•

Geen beperkingen
Trainer en team nemen samen
verantwoordelijkheid rondom het naleven
van het corona protocol
Trainer houdt 1,5 meter afstand

Zaalwacht is corona-coördinator (op
zaterdag)
Team neemt zelf verantwoordelijkheid
omtrent het naleven van het protocol
Zo laat mogelijk aanwezig
Schud geen handen
Schreeuwen/juichen/high-fives/zingen is
niet toegestaan
Vermijd hard stemgebruik
Personen op de bank op 1,5 meter afstand
Coach houdt 1,5 meter afstand
Bij wisselen speelveld de spelersbank
schoonmaken
Bal in het gezicht; desinfecteren van bal
Na afloop wedstrijd spelersbank en bal
schoonmaken
Na afloop zsm de sporthal verlaten

•

Vervoer; dringend advies is mondkapje voor
alle inzittenden inclusief chauffeur
In wedstrijdtenue vertrekken
Zo laat mogelijk aankomen
Neem geen publiek mee
Bij uitwedstrijden geldt dat de benodigde
rijdende ouder niet als publiek, maar als
teambegeleiding. Let op verenigingen
kunnen afwijken van deze richtlijn
Beperk het aantal rijdende ouders tot een
minimum

Voor ouders / gezinsleden
•

Helaas is publiek niet toegestaan

Vragen over protocol via coördinator Corona
Anouk Zwakenberg (voorlopig, zoeken nog
vrijwilligers hiervoor)
Via info@debevers.com of 0610346645
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Volleybalvereniging
De Bevers
Lemelerveld

Coronaprotocol Volleybal Senioren
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand
Blijf thuis bij klachten
Pas hygiëne toe
Houdt 1,5 meter afstand met personen van
18 jaar en ouder
Vermijd drukte
Was vaak je handen met water en zeep
Gebruik zoveel mogelijk je eigen materiaal
Volg de regels en aanwijzingen van de
locatie waar je bent

Is er bij jou corona vastgesteld?
•
•
•
•

Meld dit direct bij corona-coördinator van
de vereniging en bij je trainer
Ga in quarantaine; je bezoekt in ieder geval
geen enkele volleybalactiviteit
Je volgt de richtlijnen die de GGD je oplegt
Advies is om volledig mee te werken aan
bron- en contactonderzoek die de GGD
verzorgt

Sportpark Heidepark
•

Volg de looprichting

Kleedkamer
•
•
•
•

Kom omgekleed naar de sporthal
Maximaal 8 personen in kleedkamer
Douchen op 1,5 meter toegestaan
Aanvoerder is corona-coördinator

Wedstrijden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaalwacht is corona-coördinator (op
zaterdag)
Team neemt zelf verantwoordelijkheid
omtrent het naleven van het protocol
Zo laat mogelijk aanwezig
Schud geen handen
Schreeuwen/juichen/high-fives/zingen is
niet toegestaan
Vermijd hard stemgebruik
Personen op de bank op 1,5 meter afstand
Coach houdt 1,5 meter afstand
Bij wisselen speelveld de spelersbank
schoonmaken
Bal in het gezicht; desinfecteren van bal
Na afloop wedstrijd spelersbank en bal
schoonmaken
Handen wassen bij niet douchen
Na afloop de sporthal zsm verlaten

Uitwedstrijden
•
•
•
•

Vervoer; dringend advies is mondkapje voor
alle inzittenden inclusief chauffeur
In wedstrijdtenue vertrekken
Zo laat mogelijk aankomen
Publiek niet toegestaan

Voor ouders / gezinsleden
•

Publiek is niet langer toegestaan.

Vragen over protocol en/of corona neem dan
contact op met coördinator Corona
Anouk Zwakenberg (voorlopig)

Trainingen
•
•
•
•

Geen beperkingen
Team neemt zelf verantwoordelijkheid
omtrent het naleven van het protocol
Trainer houdt 1,5 meter afstand
Voor de training, in rustmomenten en na
training; 1,5 meter afstand
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Via info@debevers.com of 0610346645

