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Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
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;
Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
Vermijd drukte;
Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportaccommodatie;
Schud geen handen (ook niet na afloop van de wedstrijd);
Hoest en nies in je elle boog;
Niet spugen;

Blijf thuis wanneer





Jij of Iemand in jouw huishouden op dit moment koorts en/of benauwdheidklachten heeft;
Jij of iemand in jouw huishouden de afgelopen 14 dagen besmet is geweest met het Coronavirus;
Jij in quarantaine zit en/of je advies gekregen hebt thuis te blijven;
Jij of je huishouden de afgelopen 14 dagen in een land of regio bent geweest, waar code rood of code oranje
van toepassing is. Je volgt het advies van het RIVM ten aanzien van S.V. Kilder door 10 dagen in quarantaine
te gaan. Je kunt dus niet trainen/voetballen en sportpark ‘De Tol bezoeken.

Melding Corona besmetting
Ben jij besmet met het Coronavirus en ben jij op dat moment bij S.V. Kilder geweest dan verzoeken wij jou om dit te
melden bij het bestuur, zodat het bestuur actie kan ondernemen.
Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar: secretaris@svkilder.nl

Communicatielijnen corona-uitbraak/coronamelding:
Als er een corona-uitbraak of coronageval is bij S.V. Kilder zal het bestuur contact opnemen met de GGD en de
adviezen volgen. De teams worden door het bestuur hiervan op de hoogte gebracht.

Trainingsavonden > tijden zijn aangepast i.v.m. de avondklok van 18.00-19.00 en
19.15-20.30 uur












Kantine is gesloten.
Kleedlokalen zijn gesloten
De toiletten mogen gebruikt worden.
Toeschouwers zijn niet toegestaan, ook geen ouders.
Ga direct naar het trainingsveld toe bij aankomst en verlaat direct na de training het sportcomplex, vermijd
zoveel mogelijk contacten.
Voor spelers t/m 26 jaar geldt géén beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de
training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging;
Iedere speler neemt bij voorkeur zijn eigen bidon mee.
Voor spelers vanaf 27 jaar gelden trainingen van maximaal vier personen per groep. Zorg er voor dat de
groepen van vier spelers zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en dat de onderlinge 1,5 meter
afstand altijd in acht wordt genomen. Zorg er ook voor dat duidelijk herkenbaar is bij welk groepje iedere
speler hoort. Zorg dat de groepen van twee spelers zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo
min mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleind.
Er mogen meerdere trainers training geven aan een team.
Eén trainer of leider heeft toegang tot het ballenhok om de trainingsmaterialen te pakken.
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Wedstrijddagen









Officiële competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan voor zowel jeugd als voor
volwassenen.
Voor spelers t/m 26 jaar, binnen de eigen vereniging, zijn onderlinge wedstrijden toegestaan.
Kantine is gesloten.
Kleedlokalen zijn gesloten.
De toiletten mogen gebruikt worden.
Iedere speler neemt bij voorkeur zijn eigen bidon mee.
Toeschouwers zijn niet toegestaan, ook geen ouders.
Ga direct naar het speelveld toe bij aankomst en verlaat direct na de wedstrijd het sportcomplex, vermijd
zoveel mogelijk contacten

Vervoer naar het sportpark:


Kom zoveel mogelijk met je eigen gezin of alleen naar het sportpark om contacten te vermijden.

Kantine:



De kantine is gesloten;
De leider kan bij onderlinge wedstrijden in de rust en op het veld voor ranja en koffie zorgen.

Tot slot:
Het naleven van de regels is belangrijk om te voorkomen dat er een besmetting kan ontstaan, waardoor teams niet
meer kunnen trainen en voetballen en sportpark ‘De Tol” gesloten moet worden. Houdt elkaar alert en wijs elkaar op
de regels..
Dit is een dynamisch protocol. Gedurende de weken/maanden wanneer er wordt getraind en gevoetbald kan het
protocol door het bestuur worden aangepast door opgedane ervaringen of door aangepast beleid van de
Rijksoverheid.
Bestuur S.V. Kilder, 16 maart ’21
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