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Update Corona Protocol 25 september 2021: 

Belangrijke informatie voor alle leden 
 

Beste leden, 

 

Het Corona virus houdt ons nu al anderhalf jaar in de greep. De Corona maatregelen zijn in stappen aangepast en 

vanaf 25 september is er gelukkig weer een versoepeling; de 1,5 meter afstandsregel verdwijnt. Toeschouwers / 

ouders zijn weer welkom op het sportpark en de kleedlokalen en douches kunnen weer volledig worden gebruikt. 

Er gelden alleen nog beperkingen voor de kantine. 

 

In deze memo een update van de maatregelen van VV Mariahout, welke zijn gebaseerd op het NOC-NSF rapport 

Protocol verantwoord sporten, richtlijn vanaf 25 september 2021. We verzoeken je om deze maatregelen door te 

nemen en de instructies goed op te volgen. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat we veilig kunnen 

voetballen! 

 

Basisregels 

Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand bij alles wat je doet! Verder gelden de volgende basisregels: 

• Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen; 

• Was regelmatig je handen; 

 

Kantine  

Onze kantine is weer open, voor de kantine gelden de volgende regels:  

• Personen ouder dan 13 jaar hebben alleen toegang tot de kantine met een geldige QR-code vaccinatie, 

een negatief testbewijs of herstelbewijs; 

• Eten en drinken bestellen en meenemen naar buiten mag zonder QR-code vaccinatie, een negatief 

testbewijs of herstelbewijs; 

• Voor jongeren onder tot en met 13 jaar en voor het terras geldt de verplichting voor de geldige QR-code 

vaccinatie, een negatief testbewijs of herstelbewijs niet; 

• Laat de bar zo veel mogelijk vrij, en geef het kantinepersoneel de ruimte; 

• Betaal zoveel mogelijk contactloos/met pin;   

 

Wij vertrouwen erop dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt in het belang van VV Mariahout! 

 

 

In het onverhoopte geval dat iemand zich niet aan deze regels houdt, of de aanwijzingen van het 

kantinepersoneel, de consul, de trainer/leider, en/of het bestuur niet opvolgt, zullen wij daar uiteraard tegen 

optreden. Dat kan in een ultiem geval betekenen dat je de toegang tot het sportpark wordt ontzegd. Wij gaan er 

natuurlijk van uit dat dit niet nodig zal zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen en waarnemingen kunnen de 

richtlijnen, zowel vanuit de overheid als vanuit de club, altijd veranderen. We zullen dit dan via de bekende 

mediakanalen met jullie delen. 

 

 

Namens Bestuur VV Mariahout bij voorbaat dank voor jullie medewerking.  

 


