
Corona update week 22 

Algemeen: 

Afgelopen vrijdag, 28 mei 2021, tijdens de persconferentie zijn er weer versoepelingen aangekondigd met 

ingang van 5 juni 2021.  

Tijdens de vorige persconferentie kregen we te horen dat het terras van de kantine ook weer bemand mag 

worden volgens de regels die opgelegd zijn. Zondag 30 mei ’21 was het zover en vele hebben genoten dat ze 

weer gebruik konden maken van het terras, om samen weer een welverdiend drankje te nuttigen na de zware 

training. Hierbij zijn over het algemeen de regels redelijk gehanteerd maar je ontkomt er niet aan dat deze ook 

worden overtreden. Als vereniging kijken we de komende periode of de regels naar behoren worden 

gehanteerd en zullen de waargenomen beelden evalueren en indien nodig maatregelen treffen. Wij hopen dat 

dit niet nodig zal zijn.  

Hierbij nogmaals de regels die opgelegd zijn:  

• Opening van de kantine vanaf 5 juni ’21 op de zaterdag en zondag: 

o Zaterdag 1 uur voor de eerste wedstrijd tot 90 minuten na de laatste wedstrijd 

o Zondag van 09.30 t/m 16.30 uur. 

o Terras maximaal 50 personen en kantine binnen maximaal 30 personen. 

• Gebruikmaking van terras of kantine is men verplicht om zich te registeren  

• Iedereen dient te zitten en er mogen maximaal 4 personen per tafel  

• Er dient 1,5 meter afstand gehouden te worden 

• Bij het verplaatsen over het terras en in de kantine dient men een mond/neuskapje te dragen. 

• Men dient zich te houden aan de regels die aangegeven worden voor het bestellen, betalen en afhalen 

van de bestellingen 

• De landelijke maatregelen: handenwassen, bij klachten thuis blijven, ect, etc… zijn en blijven van 

kracht. 

Regels vanuit de vereniging: 

• Als vereniging werken we mee aan een rookvrije omgeving. Wilt u roken, doe dit dan op de 

aangewezen plaats op het complex. 

• De geluidsinstallatie (buiten) wordt zaterdag 5 juni ’21 geïnstalleerd en hier willen we ook gebruik van 

gaan maken.  

• Eigen geluidsinstallaties zijn vanaf dat moment buiten op het terrein en in de kantine niet meer 

toegestaan. 

Op 5 juni ’21 start de jeugd, onder de 17 jaar, met wedstrijden voor de regio-cup. Hierbij gelden de volgende 

regels: 

• Geen toeschouwers langs de velden. Er kan eventueel vanaf het terras en van uit de kantine gekeken 

worden (registratie verplicht). 

• Van de bezoekende vereniging mogen de chauffeurs, worden gezien als begeleiders van het team, zich 

ophouden langs het veld ter hoogte van de dug-outs. Dit geldt ook voor uitwedstrijden van teams van 

onze vereniging. 

 

Kleedkamers 

• Gebruik van de kleedkamers is met ingang van 5 juni 2021 ook weer toegestaan: 

o Jeugdleden tot en met 16 jaar: 

▪ Kunnen zich voor- en na de wedstrijd omkleden en gebruikmaken van de douche. 

▪ Wedstrijdbesprekingen voor de wedstrijd en in de rust dienen plaats te vinden op 

het veld. 

o Senioren en jeugdleden vanaf 17: 

 



 

▪ Kunnen zich voor- en na de wedstrijd omkleden en gebruikmaken van de douche. 

Hierbij geldt de 1,5 meter regeling. In de 2 grote kleedkamers maximaal 8 personen 

te gelijk in de kleedkamer en voor de 6 kleinere kleedkamers maximaal 6 personen. 

▪ In de doucheruimte mogen maximaal 2 personen te gelijk zich opfrissen. 

▪ Besprekingen met de teams dienen gehouden te worden op de velden. 

• Dit zijn de regels die bij onze vereniging gelden voor het gebruik van de kleedkamers. Voor teams die 

een uitwedstrijd spelen: 

o Trainer/Leider kijkt wat de mogelijkheden zijn bij de vereniging waar ze tegen spelen; 

o Jeugd vanaf 12 jaar verplicht een mondkapje bij de verplaatsingen per auto. 

Hopende u hiermee voldoende op de hoog te hebben gebracht en we willen u graag begroeten op ons 

sportpark “Mariëndaal”.   

Noot: Onze vrijwilligers staan graag voor u klaar en u kunt hieraan aan een steentje bijdragen. 


