
 
 
 
 
Corona protocol DVC Appingedam met ingang van 5 juni 2021 
 
Er zijn algemene richtlijnen waar een ieder zich aan dient te houden ongeacht sport, werk of welke 
andere situatie ook. DVC Appingedam volgt hierin de RIVM of door de overheid opgelegde richtlijnen 
en maatregelen. 
 
Rondom de velden is het ieders eigen verantwoordelijkheid 1,5 meter te bewaren tot andere 
mensen, echter: de club kan hier wel voor beboet worden. We willen jullie oproepen hier gehoor aan 
te geven zodat we het risico van een boete (€4000,- euro) niet lopen. Er wordt van onze leden, 
bezoekers en toeschouwers verwacht dat zij hun gezonde verstand gebruiken. 
 
Algemeen: 

- Neem je verantwoordelijkheid, blijf bij milde klachten thuis en volg de richtlijnen van de GGD 
en/of RIVM. Blijf ook bij besmetting in de familie thuis; 

- Voorafgaand en na afloop van de trainingen en wedstrijden dienen sporters van 18 jaar en 
ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de 
kantine; 

- Ook rondom de velden dient 1,5 meter afstand tot elkaar te worden gehouden; 
- Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; 
- Volg de aangegeven instructies op; 
- Volg de aangegeven looprichtingen. 

 
Bij vaststelling van Corona 

- De speler licht zijn trainer en/of begeleiding in; 
- Afhankelijk van het moment van oplopen van corona, wordt nagegaan of de overige spelers 

met hem/haar in contact zijn geweest; 
- Is dit het geval zal iedereen die in contact is geweest met betrokkenen in quarantaine 

moeten en contact moeten opnemen met de GGD (https://ggd.groningen.nl/). 
 
Maatregelen m.b.t. kantine  

- In de kantine wordt gebruik gemaakt van de horeca maatregelen; 
- Iedereen dient een vaste zitplaats te hebben. Er zijn geen zitplaatsen aan de bar. Denk hierbij 

om de inachtneming van 1,5 meter afstand; 
- Er mogen maximaal 4 personen aan een tafel zitten; 
- Wanneer je je verplaatst om bijvoorbeeld te betalen of naar de wc te gaan, dien je binnen 

een mondkapje te dragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
Maatregelen m.b.t. trainingen en KNVB Regiocup 

- Vanaf 5 juni start de KNVB Regiocup voor jeugdvoetballers. De KNVB Regiocup wordt 
gespeeld in de volgende speelweekenden: 5 juni, 12 juni, 19 juni en 26 juni. Helaas gelden de 
versoepelingen rondom het spelen van wedstrijden alleen voor jeugdteams tot en met de 
O18, wat inhoudt dat de Regiocup niet door kan gaan voor de O19; 

- Met ingang van 5 juni mogen de senioren weer volledig trainen en onderlinge 
trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging. Dit zonder beperkingen in groepsgrootte 
en zonder dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden;  

- De kleedkamers mogen weer open en de douches mogen weer gebruikt worden. Denk nog 
wel aan de basismaatregelen, waaronder anderhalve meter afstand; 

- Er is geen publiek welkom op het sportpark; 
- Maak geen gebruik van gezamenlijke bidons. 

 
 

Laten we vooral om elkaar denken en elkaar aanspreken op de afspraken en regels. 
Samen hopen we dan dat er geen nieuwe maatregelen genomen hoeven te worden ter 

bestrijding van het virus. 
 


