Update Corona Protocol:
Belangrijke trainings- en wedstrijdinfo voor alle leden
Beste leden,
De afgelopen maanden zijn de Corona maatregelen diverse keren aangepast, op dinsdag 13 oktober zijn de Corona
maatregelen wederom strenger geworden. In deze memo een update van de maatregelen van vv Mariahout,
welke zijn gebaseerd op het NOC-NSF rapport Algemeen protocol verantwoord sporten, versie 14 oktober 2020 en
de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 14 oktober 2020. 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;
• Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
• Was regelmatig je handen;
• Vermijd drukke plekken;
• Vermijd zo veel mogelijke contacten en beperk het reizen;
• Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te
schreeuwen. Mondkapjes worden streng aanbevolen;
• Toeschouwers / ouders zijn niet welkom op het sportpark. Naast de spelers zijn alleen de coaches,
stafleden, bestuursleden en vrijwilligers welkom;
• De kantine, kleedlokalen en douches zijn gesloten;
• De competities zijn voor 4 weken stil gelegd, er worden geen wedstrijden gespeeld;
• Ga na de training direct naar huis.
Deze basisregels gelden voor het gehele sportpark en voor iedereen (spelers, vrijwilligers, ouders en supporters).
De maatregelen worden afgestemd met korfbalvereniging Flamingo’s en zullen door middel van banners worden
weergegeven. Loop zo veel mogelijk rechts en geef elkaar de ruimte. Volg de instructies van de Corona
coördinator, het bestuur en / of de trainers op.
Kantine
Onze kantine is gesloten! De kantine kan sporadisch wel gebruikt worden voor verenigingsactiviteiten (geen
horeca), zoals wedstrijdsecretariaat en besprekingen. Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine
gesloten blijft en er geen toeschouwers / publiek in de kantine komen. Daarnaast gelden de algemene
coronamaatregelen m.b.t. het aantal toegestane personen in binnenruimtes.
Kleedlokalen / trainingen
De kleedlokalen en douches zijn gesloten. De volgende maatregelen zijn van toepassing:
• Tijdens de trainingen zal 1 lokaal worden geopend voor toiletgebruik;
• Kom omgekleed naar de training en douche thuis;
• Het materialenhok is alleen toegankelijk voor de accommodatiebeheerder en de trainers. Let er als trainer
op dat je op tijd aanwezig bent om je spullen voor te bereiden (en zo geen overlap te hebben met
anderen);
• Er is desinfectiemiddel beschikbaar voor het (extra) reinigen van de handen / materialen.
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Specifiek voor de jeugd
• Trainingen zijn toegestaan voor alle spelers van de jeugdteams;
• Voor spelers t/m 12 jaar gelden geen afstandsregels;
• Voor spelers ouder dan 12 jaar geldt dat zij onderling geen afstand behoeven te houden, maar richting
volwassen geldt de 1,5 meter regel wel.
Specifiek voor de senioren
• Trainingen in teamverband zijn niet toegestaan;
• Beperkte trainingen in groepjes van maximaal 4 spelers zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:
o Rekening houden met 1,5 meter afstand;
o Maximaal 6 groepjes op 1 veld gelijktijdig trainen
o Minimaal 1 trainer per 2 groepjes;
o Zoveel mogelijk een vaste samenstelling van de groepjes per training.
Respecteer deze regels en spreek elkaar erop aan wanneer de regels niet nageleefd worden.
Wedstrijden
Alle competities zijn voor 4 weken stil gelegd.
• Er worden geen officiële wedstrijden;
• De jeugd tot 18 jaar mag onderling wedstrijden spelen na toestemming van de VTC;
• Om het aantal contacten te beperken wordt een maximum gesteld aan het aantal wedstrijden dat
gelijktijdig gespeeld kan worden, e.e.a. in overleg met de Corona coördinator;
• We maken geen gebruik van verenigingsbidons: zorg dus voor je eigen bidon of drinkfles!;
• Het materialenhok is alleen toegankelijk voor de consuls, trainers en leiders;
• Toeschouwers en ouders zijn niet welkom (zie ook hierboven);

Helaas kunnen we ons geliefde spelletje de komende 4 weken niet meer op de gewenste manier spelen. We
moeten er echter samen aan werken om het aantal contacten te verminderen, en het risico op verdere
verspreiding van het Covid-19 virus een halt toe te roepen. Dat zal van ons allemaal de nodige creativiteit en
flexibiliteit vragen, maar we zijn er van overtuigd dat we dit samen kunnen opbrengen.
In het geval dat iemand zich niet aan deze regels houdt, of de aanwijzingen van de trainer / leider, het bestuur en /
of de Corona coördinator niet opvolgt, zullen wij daar uiteraard tegen optreden. Dat kan 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.
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