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Blauw-Wit

● Iedereen 18+ houdt 1,5 meter afstand tot per-
sonen van 18+.  

● Jeugd 13-18 jaar houdt 1,5 meter afstand tot 
iedereen van 18+. 

● Tijdens het sporten geldt deze richtlijn niet.
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1,5

Blauw-Wit

● Blijkt iemand ondanks klachten zich toch bij 
Blauw-Wit te vertonen? Spreek deze persoon 
er op aan en overtuig hem/haar ervan om thuis 
te blijven. Wordt hieraan geen gehoor gegeven, 
meld dit dan bij het bestuur.
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Blauw-Wit

● Heb je één van de volgende klachten: koorts, 
verhoging, neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak? Kom dan 
niet naar het sportpark, maar laat je testen.
● Kinderen tot 13 jaar met uitsluitend milde 
verkoudheidsklachten mogen wel komen, ten-
zij het kind een nauw contact is van iemand met 
corona. Of als het kind bij iemand woont die 
koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij 
thuisblijven.
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Blauw-Wit

● Is binnen een team iemand positief getest op 
Corona, meld dit direct aan de trainer/leider. 
Die meldt het bij de jeugdvoorzitter (jeugd-
teams) of de voorzitter seniorencommissie  
(seniorenteams). Deze nemen vervolgens con-
tact op met de GGD.
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POSITIEF
!
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clubhuis

Blauw-Wit

● Het clubhuis is vanaf 29 september 2020 
gesloten. Dit is een kabinetsbesluit.
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clubhuis gesloten



senioren

Het is volwassenen tijdelijk 
niet toegestaan om 

groepssport te beoefenen.

jeugd

Blauw-Wit

● De jeugdteams mogen bij de trainingen géén 
gebruik maken van de kleedkamers is door de 
rijksoverheid bepaald. De kleedkamers zijn 
daarom ook op slot. Er is een toilet in de gang 
naar de kleedkamers beschikbaar. 
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jeugd

trainingen

de jeugd 
speelt geen 
wedstrijden 

voorlopig



Corona-protocol sv Blauw-Wit (tekstversie)

INLEIDING

Het kabinet is op dinsdag 13 oktober 2020 met aanvullende maatregelen gekomen 

om de tweede coronagolf zo snel mogelijk af te vlakken. Deze maatregelen gelden 

in eerste instantie tot minimaal 11 november 2020. Wij hebben begrip voor deze 

maatregelen omdat we ons aller gezondheid uiteraard op de eerste plaats hebben 

staan. Vooral onze seniorenafdeling wordt hard getroffen door de nieuwe maatre-

gelen door helemaal niet te mogen voetballen. Maar het moet maar even zo.

Wij hebben ons protocol aangepast op basis van het kabinetsbesluit en de adviezen 

van de KNVB en NOC*NSF, zoals we ook eerder hebben gedaan.

De jeugd mag blijven trainen en mag onderlinge trainingspotjes spelen. We hebben 

daarvoor de zaterdag als extra trainingsdag aangewezen voor de jeugd. 

De kleedkamers zijn op slot. Ze mogen ook niet als ‘garderobe’ gebruikt worden. 

We beseffen dat dit geen leuke maatregelen zijn, maar we zijn er van overtuigd dat 

ze noodzakelijk zijn om überhaupt te kunnen blijven voetballen. Laten we ons alle-

maal daar gezamenlijk voor inzetten. Als we samen de opmars van het corona-virus 

kunnen afremmen of liefst zelfs stoppen, dan kunnen we blijven voetballen. En dát 

is, weten we uit maart/april, een groot goed in deze bijzondere tijden.

Dank aan iedereen voor de medewerking!

Bestuur sv Blauw-Wit 

 

ALGEMENE REGELS

• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar 

en ouder. Jeugd van 13 tot 18 jaar houdt 1,5 meter afstand tot iedereen van 18 

jaar en ouder Tijdens de sportbeoefening geldt de 1,5 meter-richtlijn niet.

• Heb je één van de volgende klachten: koorts, verhoging, neusverkoudheid, loop-

neus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid en/of plotseling verlies van 

reuk of smaak? Kom dan niet naar het sportpark, maar laat je testen.

• Blijkt iemand in je omgeving, bijvoorbeeld binnen je team, ondanks klachten zich 

toch bij Blauw-Wit te vertonen? Spreek deze persoon er dan op aan en overtuig 

hem of haar ervan om terug te gaan naar huis en daar voorlopig te blijven. Wordt 

hieraan geen gehoor gegeven, meld dit dan bij het bestuur.

• Als er binnen een team een melding is van een persoon die positief getest is op 

Corona, neem hierover dan direct contact op met de trainer en/of leider. Als het 

een jeugdteam betreft kan contact worden opgenomen met de jeugdvoorzit-

ter (Frank Kuijpers), bij de senioren met de voorzitter seniorencommissie (Pim 

Thoonen). Deze nemen vervolgens contact op met de GGD, om de benodigde 

maatregelen te bepalen.

• Blauw-Wit zorgt dat de regels duidelijk zichtbaar zijn op het sportpark, zoals op 

aanwezige schermen in het clubhuis, op de website en d.m.v. borden. 

• Het bestuur heeft altijd de bevoegdheid om de regels af te dwingen en personen 

de toegang tot het clubhuis en sportpark te ontzeggen bij overtreding daarvan.

CLUBHUIS

 Het clubhuis is m.i.v. 29 september 2020 gesloten. Tot minimaal 11 november 

2020.

GEBRUIK KLEEDKAMERS BIJ TRAININGEN

Jeugd

• De kleedkamers mogen niet gebruikt worden en zijn derhalve op slot.

 

Senioren

• Voor de senioren ligt het complete voetbal (wedstrijden en trainingen) tijdelijk stil 

tot tenminste 11 november 2020.

PUBLIEK BIJ TRAININGEN

• Er mag geen publiek aanwezig zijn bij trainingen.

VRAGEN?

Jeugd: jeugdvoorzitter Frank Kuijpers (jeugdvoorzitter@svblauwwit.nl)

Senioren: seniorencommissie Pim Thoonen (pim.thoonen@gmail.com)

Algemeen: voorzitter bestuur Bernard van Raaij (voorzitter@svblauwwit.nl)


