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COVID-19 PROTOCOL PRINSES IRENE  | V3.0 / 25-8-2020 
 
Prinses Irene gaat zorgvuldig om met de COVID-19 situaties en de regels die daarbij horen.  
Hierbij volgen wij de richtlijnen die opgelegd zijn door het RIVM, NOC*NSF (KNKV &KNVB) en de 

gemeente. 
 
We hebben hiervoor een aantal richtlijnen opgesteld, waar iedereen zich aan dient te houden.  
Belangrijk is dat mensen die klachten hebben niet naar het sportpark komen. 

 
Kijk goed naar de aangegeven regels op het sportpark.  
Volg verder alle aanwijzingen op van het bestuur, zaterdag- en zondagdienst en het kantinepersoneel. 

 
Aanspreekpunt: 
Jeugdvoetbal   Patrick Bevers 06-22971854 

Seniorenvoetbal Frits van den Hogen 06-27885665 
Korfbal   Mario van Dijk  06-53350565 
 
 

Algemeen: 

• Gebruik je gezonde verstand en wees aardig voor elkaar! 

• Geef elkaar voldoende ruimte. 

• Neem de veiligheids- en hygiëneregels in acht. 

• Blijf thuis als je (ook milde) klachten hebt. 

• Behoor je tot een risicogroep dan is het advies samen sporten te vermijden. 

• Houd 1,5 meter afstand tot andere personen (uitzondering tijdens het sporten, als het de 
afstand tot kinderen t/m 12 jaar betreft en op personen in de leeftijd tot en met 17 jaar).  

• Reist u (terug) naar Nederland? Bekijk dan voor vertrek het reisadvies van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken (BZ) voor het land waaruit u vertrekt. Daarin leest u of u 10 dagen in 
quarantaine gaat bij aankomst in Nederland. 

• Prinses Irene handhaaft een verbod op leden en bezoekers die uit een oranje gebied zijn 
teruggekeerd. Na 10 dagen quarantaine zijn deze personen weer welkom. Deze regel geldt 

voor personen ouder dan 12 jaar. 

Trainingen en wedstrijden: 

• Volg de looprichtingen zoals aangegeven bij de kleedlokalen. 

• Neem je eigen bidon mee om uit te drinken. 

• Toegang tot de commissiekamer zijn alleen voor de wedstrijdcoördinator, zaterdag- en 
zondagdienst, indien noodzakelijk de commissieleden en bestuursleden. Per team is één leider 

welkom voor het afhalen van de sleutel. Er dient 1,5 meter onderlinge afstand gehouden te 
worden. 

• Elk team krijgt 1 lokaal toegewezen en mogen zich omkleden en douchen. Één uur na het einde 
van de wedstrijd/ training moet het lokaal leeg zijn. 
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• Kleedlokalen en douches mogen gebruikt worden bij de trainingsavonden en wedstrijden.  
Voor 18 jaar en ouder geldt de afspraak: 

o Max. 6 personen tegelijk in de kleedkamer; 
o 1,5 meter afstand in acht te houden; 

o Slechts 2 douches per kleedkamer gebruiken (buitenste 2). 
* Indien het programma het toelaat zullen er meerdere kleedlokalen per team beschikbaar 
gesteld worden. 

Maak duidelijke afspraken met je team over het gebruik van de kleedlokalen.  
Kleed je indien mogelijk thuis al om en ga bijvoorbeeld in groepen gefaseerd naar binnen. 

• 18 jaar en ouder: voorafgaand, tijdens de rust en na afloop van de wedstrijd/ training dient 1,5 
meter afstand tot elkaar gehouden te worden, waaronder in de kleedlokalen, overige ruimtes en 
kantine. Teams blijven na de warming-up en in de rust op het veld.  

• Wedstrijd besprekingen kunnen niet in de spreekruimtes gehouden worden. 
Wij adviseren jullie om de besprekingen op het veld te houden.  

Langs het veld, in de dug-out dient ook 1,5 meter onderling afstand gehouden te worden. 

• De scheidsrechters schudden geen handen en houden gesprekken met assistenten zoveel  
mogelijk buiten. 

• Bij uitwedstrijden: 13 jaar en ouder draag een mondkapje wanneer personen van 13 jaar en 
ouder buiten je huishouden in één vervoersmiddel zitten. 
Iedereen dient zelf voor een mondkapje te zorgen. 

• Respecteer altijd de maatregelen / aanwijzingen bij de club waar je op bezoek gaat. 
 

KANTINE / TERRAS  

• Volg de aanwijzingen zoals aangegeven in de kantine en het terras. 

• Desinfecteer bij binnenkomst je handen en noteer je naam op de lijst.  

• Volg de looprichtingen zoals aangegeven. 

• Het is verboden om de vastgestelde zitplaatsen en tafels te verplaatsen. 

• Houd 1,5 meter afstand tot het kantine personeel. 

• Wanneer er sprake is van een rij bij het bestellen houd 1,5 meter afstand. 
 
Wij rekenen op jullie medewerking om het sporten zo veilig mogelijk te laten verlopen! 
 
Bestuur Prinses Irene 


