
 
 
 
 
Corona protocol DVC Appingedam 14 oktober 2020 
 
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 
verwacht dat zij hun gezonde verstand gebruiken. 
 
Algemeen: 

- Alle amateurcompetitites worden voor de komende vier weken stilgelegd (vanaf 14 oktober 
2020); 

- 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; 

- 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 verband met de aanvullende maatregelen is de kantine vanaf 29 september 18:00 uur op 
wedstrijddagen en trainingsdagen gesloten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Maatregelen m.b.t. wedstrijden/trainingen 

- Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 
meter afstand; 

- Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens 
de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging; 

- De kleed- en doucheruimtes zijn gesloten en kunnen dus niet worden gebruikt;  
- Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie; 
- Geforceerd stemgebruik door leiders/trainers is niet toegestaan; 
- 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. 

 


