Maandag heeft het kabinet nieuwe Corona-maatregelen bekend gemaakt. Ook voor Vianen Vooruit
heeft dit vergaande gevolgen. Naast de reeds bestaande maatregelen hieronder de nieuwe aanvullende
maatregelen:


Vanaf 29 september 18.00 is publiek 3 weken niet toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt
zowel voor wedstrijden en trainingen, zowel bij de jeugd als bij de senioren. Dat geldt ook voor
ouders die naar de wedstrijd of training van hun voetballende kind willen kijken; bij
uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen
dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.



Vanaf 29 september 18.00 is de kantine tot nader bericht tijdelijk dicht.



Kleedkamers en douches kunnen gebruikt worden bij wedstrijden volgens de eerder gemelde
richtlijnen. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot
kinderen t/m 12 jaar. Bij trainingen geldt nog steeds voor de jeugd kom omgekleed naar het
sportpark en douch thuis.



Na afloop van een wedstrijd/training dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten.



Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om
één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat
het daar geldende protocol nageleefd moet worden.



Kader/bestuursleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij
wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek.



Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan
noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).



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. Dit geldt niet voor
kinderen t/m 12 jaar.



Tevens adviseren wij bij autoritten bij uitwedstrijden in de auto’s mondkapjes te dragen (vanaf 13
jaar). En op de site van de tegenstander te kijken voor welke corona regels/maatregelen er
gelden op hun sportpark.

We doen er alles aan om op ons sportpark een zo veilige mogelijke sportomgeving te
creëren, met in achtneming van de diverse regels. Maar we kunnen het niet genoeg
herhalen, een ieders hulp en eigen verantwoordelijkheid is daarbij onontbeerlijk. Alleen
samen kunnen we de regels handhaven en veilig blijven sporten. Alvast dank voor jullie
medewerking !!!
Bestuur Vianen Vooruit

