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PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN BIJ VV VREDERUST 2020-2021  

 

Op 24 juni jl. heeft het kabinet definitief laten weten dat de sportkantines per 1 juli a.s. open mogen. 

Dat betekent dat we vanaf die tijd weer kunnen genieten van een potje voetbal en een drankje op VV 

Vrederust. Wel zo gezellig! Je bent dan ook van harte uitgenodigd om hiervan gebruik te maken. Maar 

hiervoor hebben we wel een aantal richtlijnen waar iedereen zich aan moet houden.  Via dit document 

informeren wij je over de maatregelen en wat je verder moet weten om VV vrederust te betreden.  

BASISREGELS 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar (uitzondering tijdens het sporten). 

 Vermijd drukte. 

 Was je handen. 

AANKOMST/VERTREK 

 Voorafgaand aan het betreden van de kantine wordt verzocht je handen te desinfecteren met 

gel bij de ingang. Hier zijn ook papieren doekjes voorhanden. 

 Volg te allen tijde de looprichtingen die op de vereniging zijn aangegeven. 

 Er is een specifieke in- en uitgang gecreëerd die staat aangegeven met pijlen. Deze zijn 

zichtbaar op de muur en vloer van het kantinegebouw. 

 Registratie bij binnenkomst van de kantine is verplicht. Wij maken daarbij gebruik van een 

online registratiesysteem met een QR-code. Hier vragen wij je volledige naam, aankomsttijd, 

e-mailadres en telefoonnummer op te geven. (zie bijlage “QR code VV Vrederust” voor uitleg 

en de QR code) 

KANTINE & TERRAS 

 Volg de looproute “bar” om toegang te krijgen tot de kantine.  

 VV Vrederust heeft zitplekken gecreëerd volgens de richtlijnen van het RIVM. Er wordt 

verzocht om je aan de zitplekken te houden en te gaan zitten op de aangegeven plaatsen; met 

tafels en stoelen kan dus niet worden geschoven. 

 Wij vragen je bij het bestellen bij voorkeur te betalen met PIN. 

 Bij het bestellen en afhalen vragen we ook om rekening te houden met 1,5 meter afstand 

mocht er gewacht moeten worden in de rij. Hiervoor zijn lijnen aangebracht op de vloer. 

KLEEDKAMERS  

 Volg looptroute “kleedkamers” om toegang te krijgen tot de kleedkamers. 

 Ieder team heeft twee kleedkamers tot zijn beschikking. 

 Het is toegestaan voor spelers, begeleiders en scheidsrechters om te douchen na afloop van 

de wedstrijd. 

 Maak tijdens het douchen geen fysiek contact met anderen, houd 1,5 meter afstand en 

betreed/verlaat tevens gefaseerd de douches zodat contact vermeden kan worden. 

 Na het verlaten van de kleedkamer wordt gewenst het compleet en schoon op te leveren.  

http://www.vvvrederust.nl/
mailto:bestuurvrederust@gmail.com


 

 
VOETBALVERENIGING VREDERUST, ’T WATERBUURTJE HALSTEREN SECRETARIAAT: CANADALAAN 13 4624 HD BERGEN OP ZOOM   

WWW.VVVREDERUST.NL   BESTUURVREDERUST@GMA IL.COM  

WARMING UP & WEDSTRIJD 

 Voorafgaand, tijdens en na de wedstrijd worden er geen handen geschud. 

 De pasjescontrole vindt altijd buiten plaats, op het veld. 

 Teams betreden gefaseerd het veld, zowel voor de warming-up als voor de aftrap. 

 Teams verlaten altijd gefaseerd het veld. 

 De rust vindt plaats op het veld. De teams worden voorzien van drinkkannen en bekertjes op 

het veld.  

 Laat personen zelf een bidon gebruiken of maak gebruik van de plastic bekertjes.  

 Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.  

 1,5 meter afstand voor de supporters langs de kant is verplicht.  

Wij rekenen op jullie medewerking in deze! 

 

Met sportieve groet, 

Bestuur VV Vrederust 
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