
Coronamaatregelen S.V. ’t Harde 

Voor alles geldt, gebruik zelf je gezonde verstand en hou 1,5 meter regel aan waar gevraagd. Vooral in 
binnenruimtes. Er wordt niet meer maximaal aantal personen per ruimte gewerkt. Met elkaar de 1,5 meter regel in 
acht houden en vermijd drukte! Ben/voel je je niet fit (verkoudheid/koorts/etc) blijf thuis of ga naar huis als dit 
gebeurt als je op het sportpark bent. 

 

Algemeen: 

 Trainen en spelen van wedstrijden: alle voetballers mogen volledig trainen én wedstrijden spelen tegen 
teams van andere verenigingen. 

 Sportpark Schenk is vrij toegankelijk. Er geldt geen maximum aantal personen, uitgangspunt is dat er overal 
1,5 meter afstand gehouden wordt buiten de speelvelden. Dus ook op tribune. 

Diverse ruimtes: 

 Massageruimte / gemeenteschuur / ontvangstruimte & bestuurskamer 1,5 meter regel van kracht, maak 
minimaal gebruik van deze ruimtes. 

Kantine: 

 Kantine is regulier op donderdagavond open vanaf 19.00 uur – 24.00 uur & zaterdag van 8.00 – 18.30 uur. 
 Regels kantine 

- Uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. 
- Gezondheidscheck is verplicht (QR code zijn op diverse posities te gebruiken) 
- Alleen staan / lopen naar de bar/toilet/uitgang, verder aan tafel of de bar zitten. Geen staanplaatsen aan 

de bar! Houdt de aangegeven looproutes aan. 
- Zitplaatsen op picknicktafels zijn aangegeven, houdt 1,5 meter aan! 
- Betaal zoveel mogelijk met pin 
- Ruim je eigen spullen op, als je vertrekt. Dit lijkt ons al normaal! 

Wedstrijden: 

 Neem je eigen bidon mee om uit te drinken tijdens de wedstrijd of training 
 Houdt 1,5 meter afstand in dug-outs 
 Houdt 1,5 meter afstand van publiek  
 Schud geen handen met tegenstander 
 Houdt je bij uitwedstrijden aan de regels van tegenstander en houdt ook daar 1,5 meter regel in acht 
 Kleedkamers: 

- Kleedkamers worden aangeboden voor de spelers en speelsters. Zowel voor uit- als thuisteam. In de 
kleedkamer geldt ook 1,5 meter regel. Ga hier slim met elkaar mee om: 
 Wedstrijdbespreking vooraf en bespreking in de rust op het veld. Bij slecht weer in de rust alleen 

met basisteam en trainer op 1,5 meter. Rest buiten blijven. 
 Gefaseerd aankleden en douchen 
 Bij de jongste jeugd minimaal aantal ouders in kleedkamer 
 Kleedkamers zijn ook doordeweeks geopend, hou 1,5 meter afstand in acht. 

 Dringend advies om bij uitwedstrijden een mondkapje te dragen als je in een auto zit met passagiers uit 
verschillende huishoudens 

 Trainers en leiders van ieder team zijn verantwoordelijk voor het handhaven van deze regels! 
 


