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Overzichten regels en afspraken 

In dit document staat een overzicht van de maatregelen zoals die bij vv Zundert gelden gedurende de 

Corona crisis. Deze zijn gebaseerd op de maatregelen zoals door de overheid afgekondigd. Deze 

maatregelen zijn door NOC/NSF en de KNVB vertaalt in protocollen waar bij het opstellen van dit 

overzicht gebruik van gemaakt is. 

 

Let op! 

De in dit document beschreven maatregelen gelden op het moment van publiceren. Aan de hand van 

de ontwikkeling van het Coronavirus kunnen de maatregelen door de overheid aangepast worden. Kom 

dus regelmatig kijken om te checken of er wat veranderd is.  

 

Publicatiedatum: 18-11-2021 
De huidige maatregelen gelden in ieder geval tot 4 december 2021 
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Algemene basisregels 

VV Zundert wil iedereen binnen de door de overheid opgelegde maatregelen een zo normaal mogelijke 

sportbeleving bieden. Dat is niet makkelijke en vraagt veel van zowel vrijwilligers als leden, daarom 

verwachten we dat eenieder die Sportpark De Wildert bezoekt de onderstaande maatregelen in acht 

neemt. 

 

Basisregels vanuit het RIVM en de Overheid: 
• Voor alles geldt → Gebruik u gezond verstand, dit staat voorop! 

• Heeft u klachten → blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling 

verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• Was vaak uw handen.  

• Vermijd drukte en schud geen handen. 

• Nies en hoest in je elleboog. 

 

Laten we met elkaar zorgen voor het goede verloop tijdens de trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten 

op sportpark De Wildert. Opdat we met elkaar weer veel plezier en vreugde mogen beleven tijdens het 

beoefenen van onze sport. Wijs elkaar dan ook op het naleven van alle gestelde maatregelen en spreek 

elkaar aan wanneer deze onvoldoende worden nageleefd. 
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Testen op corona & (eventuele) besmetting 
Op het moment van opstellen van dit protocol is er geen sprake van toegangscontrole middels het 

corona toegangsbewijs. Iedereen is welkom mits men zich houd aan de regels en afspraken. 

Eventuele besmetting  
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts 

en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. 

• indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid 

die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen 

noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen. 

• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij 

(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 

benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

 

Testen op corona 
Met betrekking tot het testen op Corona zijn er twee verschillende situaties mogelijk. 

 

• Testen naar aanleiding van corona gerelateerde klachten of contact met besmet 

persoon 
Wanneer je een corona test moet doen naar aanleiding van corona gerelateerde klachten of 

omdat je een melding hebt gehad dat je te dicht bij een besmet persoon geweest bent gelden 

de richtlijnen van het RIVM/ de GGD.  

Dit houdt in dat je thuisblijft vanaf het begin van de klachten of het moment van de melding, 

totdat je een negatieve testuitslag hebt gehad. 

• Testen voor toegang 
Wanneer je een corona test laat doen om toegang te krijgen tot een evenement en je geen 

corona gerelateerde klachten hebt hoef je niet thuis te blijven en kun je komen sporten voordat 

je de uitslag van de test ontvangen hebt. 

 

Corona besmetting 
• Om besmettingen zoveel mogelijk in te dammen vragen we iedereen die een positieve 

testuitslag ontvangen heeft dit te melden. Bij voorkeur via je trainer/leider of bij de voorzitter 

(Sacha Gommers; 06-15067288; voorzitter@vvzundert.nl). 

• Wanneer er een besmetting gemeld wordt zal vanuit de vereniging contact opgenomen worden 

met de GGD en volgen we de adviezen die de GGD op dat moment geeft. Dit kan dus per 

situatie variëren.  

mailto:voorzitter@vvzundert.nl


Verantwoord sporten | In Corona tijd – publicatiedatum 18-11-2021  

 
 

De regels vanaf zaterdag 13 november  

• Tijdens trainingen en wedstrijden is er geen publiek toegestaan op sportaccommodaties, onze 

sportaccommodatie begint bij onze (witte) toegangspoort.  

• De kantine is alleen op zaterdag en zondag geopend.  

• De kantine is alleen open voor spelende teams, zowel de thuis als uit spelende. Dit geldt ook 

voor de bezoekende teams en noodzakelijke vrijwilligers. Wel verzoeken we de teams de 

kantine zo kort mogelijk te bezoeken en het sportpark en snel mogelijk na de wedstrijd te 

verlaten. 

• Iedereen van 18 jaar en ouder laat zijn/haar QR code scannen aan de bar. Voor vrijwilligers 

geldt dat tijdens het uitvoeren van hun vrijwilligerstaak geen Corona toegangsbewijs (CTB) 

bewijs noodzakelijk is.  

• In de kantine gelden vaste zitplaatsen.  

• Het afhalen van eten/drinken zonder CTB is toegestaan, daarbij is het dragen van een 

mondkapje verplicht.  

• Het terras is gesloten.  

• Geblesseerde of geschorste spelers behoren bij het betreffende team en zijn dus welkom bij 

wedstrijden van zijn/haar team.  

• Bij vervoer naar uitwedstrijden worden zo min mogelijk chauffeurs/auto’s ingezet.  

• De vereiste CTB check voor trainingen en wedstrijden wordt uitgevoerd door de begeleiding/staf 

van het betreffende team.  

Wanneer wel/niet voetballen 
• Heb je zelf een positieve coronatest, dan kan je uiteraard niet komen voetballen/trainen. 

• Ben je in quarantaine vanwege een positieve coronatest van iemand anders, dan kan je niet 

komen voetballen/trainen. 

• Ben je huisgenoot van iemand met een positieve coronatest, dan kan je niet komen 

voetballen/trainen. 

• Heb je corona gerelateerde klachten, dan kan je niet komen voetballen/trainen. 

 

• Ben je huisgenoot van iemand die zelf negatief getest is maar in quarantaine is vanwege contact 

met een besmet persoon, dan kan je wel komen voetballen/trainen. 

• Heb je geen symptomen en ben je niet in contact geweest met iemand met een positieve 

coronatest, dan kan je wel komen voetballen/trainen. 

Twijfel je ondanks het bovenstaande of je wel of niet kan komen voetballen/trainen, neem dan altijd 

eerst contract op met je trainer/leider. 
 


