
 
 
Coronaprotocol vv Buurse 13 november 2021 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag 12-11-2021, maakt dat vanaf zaterdag 
13-11-2021 onderstaande afspraken van toepassing zijn. 
 
Algemeen 

 Heb je griep- of verkoudheidsklachten blijf thuis en laat je testen 

 Vanaf 18 jaar houd je 1,5 meter afstand 

 Draag een mondkapje bij binnenkomst van gemeenschapshuis 'de Trefkoel'  tot dat je 
gecontroleerd wordt op een geldig Coronatoegangsbewijs (CTB)  

 Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de Trefkoel 

 Hoesten/niezen in je elleboog 

 Houdt rekening met elkaar met name op mogelijk drukkere plekken op ons sportpark en 
vermijd drukte 

 
Het Coronatoegangbewijs (CTB): 

 Voor toegang tot de kleedkamers en de kantine heb je een geldig CTB nodig 

- Geldt voor iedereen vanaf 18 jaar 

- Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen: Denk hierbij aan 

trainers, coaches, leiders, scheidsrechters en bestuursleden 

 Bij de toegang tot de kleedkamers zal de CTB-controle plaatsvinden 

 Een vrijwilliger van vv Buurse zal deze controle op het CTB uitvoeren 

Toeschouwers 

 Er zijn de komende weken helaas geen toeschouwers toegestaan bij trainingen en 
wedstrijden van alle teams 

 
Kleedkamers 

 Kleedkamers zijn toegankelijk (met een geldig CTB) 

 In de kleedkamers geldt geen maximale groepsgrootte 
 
Op het veld 

 Boven de 18 jaar houd je de 1.5 meter afstand als je niet voetbalt, dus voor aanvang van 
training/wedstrijd, bij uitleg van oefeningen en besprekingen 

 Heb je geen CTB, dan geldt thuis omkleden (de kleedkamer is dan helaas niet beschikbaar) 

 Ook in de dug-out geldt de 1.5 meter regel 

 Gebruik zoveel mogelijk een eigen bidon 
 

Kantine 

 Toegang tot de kantine van de Trefkoel is alleen mogelijk op vertoon van een geldig CTB 
vanaf 18 jaar 

 

Het spreekt voor zich dat niemand erg gelukkig is met deze maatregelen. We vertrouwen er echter op 

dat iedereen zich hier correct aan houdt en zich respectvol gedraagt tegenover de vrijwilligers. We 

rekenen op jullie begrip! 

 

Bestuur vv Buurse 

 

  


