Beste speler, trainer en staflid,
Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan en de gepubliceerde KNVB-protocollen, heeft het bestuur van
SV Houten op basis daarvan onderstaande regels opgesteld. Deze regels zorgen ervoor dat
wij het voetballen kunnen blijven faciliteren en gaan per maandag 24 augustus 2020 in.
Algemeen
• Voor 18 jaar en ouder houdt minimaal 1,5 meter afstand als je niet uit 1 huishouden
komt;
• Bij verkoudheid en ziek zijn, blijf thuis;
• Was je handen regelmatig.
Spelers, trainers en staf
• De trainer of team manager meldt zich bij het wedstrijdsecretariaat. Het
wedstrijdsecretariaat is in de kantine (en niet boven);
•

Indien er een oefenwedstrijd doordeweeks is ingepland, is de trainer of team
manager verantwoordelijk voor het opvangen van de scheidsrechter en hem/haar de
kleedkamer te wijzen;

•

Er wordt geen thee of limonade uitgedeeld. Gebruik alleen eigen bidons of drinken;

•

Het is belangrijk dat de spelers en begeleiding van teams na afloop van een wedstrijd
en met inachtneming van de geldende afstandsbepalingen, zo snel mogelijk de dugout leegmaken en het veld verlaten. Pas wanneer een team het veld verlaten heeft,
kan een volgend team het veld (en de bijbehorende dug-out) betreden;

•

Houd 1,5 meter afstand in en om de dug-out;

•

Op dit moment is de "shake-hands" vanwege het coronavirus niet mogelijk;

•

Kleedkamergebruik: Voor seniorenteams geldt in de kleedkamers de 1,5 meter regel.
Per kleedkamer is aangegeven hoeveel personen er maximaal in de kleedkamer
mogen zijn. Voor jeugdteams geldt de 1,5 meter regel onderling in de kleedkamers
niet, wel voor trainers en coaches.
o O8 t/m O12: Teams kunnen geen gebruik maken van de kleedkamers;
o O13 t/m O19: Teams kunnen alleen na afloop gebruik maken van de
toegewezen kleedkamers;
o Heren 1 en 2 selectie en Vrouwen 1 en 2 selectie: krijgen voorafgaand aan de
wedstrijd kleedkamers toegewezen.
o Overige seniorenteams: Teams kunnen alleen na afloop gebruik maken van
de toegewezen kleedkamers.

•

Wedstrijdbesprekingen:
o Wedstrijdbesprekingen voor selectieteams JO13-2 t/m JO19-1, Heren 1 en 2
en Vrouwen 1 en 2 van S.V. Houten kunnen in de bestuurskamer en

S.V. Houten – versie 1.0

vergaderruimte boven worden gehouden. Deze ruimten dienen te worden
gereserveerd via wedstrijden@svhouten.nl.
o Wedstrijdbesprekingen van de overige teams van S.V. Houten dienen op het
veld of buiten te worden gehouden.
•

Als iemand van het team positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op
dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon
thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt.

•

Een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of
andere clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

•

Iemand die terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied wordt door de
overheid dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4
t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. S.V. Houten
verwacht van degene dat hij/zij zijn/haar verantwoordelijkheid pakt en 10 dagen niet
deelneemt aan voetbalactiviteiten en niet op het sportpark verschijnt.

Uitwedstrijden
• Vervoer: Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één
auto is het advies vanuit de overheid om een mondkapje te dragen voor reizigers van
13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van
het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.
•

Check altijd de site van de club die je bezoekt op specifieke regels.

•

Voor extra informatie en richtlijnen; check de website van de KNVB.

(POP/ouder)gesprekken
• Gesprekken vinden NIET plaats in de kantine;
•

Gesprekken kunnen plaatsvinden boven in de bestuurskamer of vergaderruimte.
Reserveren van de ruimte via wedstrijden@svhouten.nl;

Toeschouwers en sportpark
Ons advies is: kom met zo min mogelijk personen (staf en chauffeurs) naar sportpark Oud
Wulven.
•

S.V. Houten kan tijdelijk GEEN toeschouwers van bezoekende verenigingen voor de
wedstrijd van Heren 1 zaterdag selectie ontvangen.

Wij rekenen op jullie medewerking.
Het bestuur van S.V. Houten
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