PROTOCOL COVID-19 MAATREGELEN
K.V.V. QUICK BOYS
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Algemeen
Het protocol verantwoord sporten van de Vereniging Nederlandse Gemeente en
de NOC*NSF is, naast de lokale of regionale noodverordening, het protocol waar
de sportverenigingen zich aan dienen te conformeren.
Dit protocol is ondergeschikt aan de RIVM-maatregelen en lokale of regionale
noodverordeningen. Indien de RIVM-maatregelen dan wel de lokale of regionale
noodverordeningen als gevolg van gewijzigde omstandigheden worden aangepast
of aangescherpt, kan dit gevolgen hebben voor dit protocol.
Het protocol kan dan ook worden gewijzigd. Het is dan ook raadzaam om
regelmatig dit protocol en het protocol op de website van Quick Boys te
raadplegen. Vragen over dit protocol kunnen worden gesteld aan het bestuur van
Quick Boys.
Het bestuur hoopt op uw begrip en welwillende medewerking om de genomen
maatregelen op te volgen. Gebruik uw gezond verstand en heb respect voor uw
medesporters en -supporters.

Vanaf 26 januari zijn alle amateurwedstrijden weer toegestaan. In alle
leeftijdscategorieën kunnen wedstrijden gespeeld worden tegen
andere clubs.
Bij (amateur)wedstrijden en trainingen mag het publiek aanwezig zijn
Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt
worden.

Aangepast protocol per 26 januari
Het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen verspreiding van het
coronavirus per 26 januari verder versoepeld. Voor de sport betekent dit onder
andere dat de competities kunnen worden hervat, publiek onder voorwaarden
weer welkom is en dat de horeca op sportaccommodaties, ook onder
voorwaarden, open mag tot 22.00 uur ’s avonds.
De anderhalve meter afstandsregel blijft wel van kracht waar die de
sportbeoefening niet in de weg staat en geldt ook voor en na het sporten.
Publiek
Het publiek moet die afstandsregel eveneens in acht nemen: als het publiek een
vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel plaatsen benutten als kan met de
1,5-meter-regel. Publiek moet om uiterlijk 22.00 uur de sportaccommodatie
weer verlaten.
Coronatoegangsbewijs en mondkapjes
Voor de buitensport geldt dat voor de voorzieningen binnen, vanaf 18 jaar een
coronatoegangsbewijs vereist is. Mondkapjes zijn verplicht voor personen vanaf
13 jaar voor binnen faciliteiten van buitensportlocaties.
Horeca van sportaccommodaties
In de horeca van de sportaccommodaties gelden de algemene horecaregels,
waaronder de verplichting van een coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar,
verplichte zitplaatsen, anderhalve meter afstand en een mondkapje bij
verplaatsing.

Let op: er is een uitzondering voor mensen (vrijwilligers) die functioneel

aanwezig moeten zijn. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk
hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals.

Gezondheidscheck
Bezoekers van het sportpark wordt verzocht de gezondheidscheck is acht te
nemen:
1) Had u een of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten,
neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten
2) Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
3) Heeft u het nieuwe coronavirus en is dit de afgelopen 7 dagen
vastgesteld (in een lab)?
4) Heeft u een huisgenoot/ gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u
in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog
klachten had?
5) Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
Indien een van bovenstaande vragen met ja beantwoord wordt, stel dan uw
bezoek aan ons sportpark uit!
Lees alle afspraken goed en neem de regels hiervoor in acht. Mocht dit, per
ongeluk, een keer niet gebeuren, spreek elkaar er gerust op aan!









Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u 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;
Was vaak uw handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van
ons sportcomplex;
1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen;
Schud geen handen;
Trainers en leiders houden toezicht op de afspraken bij en rondom
trainingen en wedstrijden.

In geval van een positieve test Covid-19
Wanneer je als speler/trainer/begeleider/vrijwilliger positief getest wordt op
Covid-19, meld je dit bij je coördinator/trainer/begeleider en blijf je conform
de richtlijnen thuis, laat je je testen en volg je de aanwijzingen van de GGD.
Per individueel geval worden eventuele vervolgstappen genomen/afgewogen
door het Bestuur. Hierbij wint het Bestuur advies in bij de Gemeente, KNVB, GGD
en Veiligheidsregio.

Wedstrijden en Trainingen
Algemeen
Vanaf 26 januari zijn alle amateurwedstrijden toegestaan. Iedereen mag
wedstrijden spelen met andere clubs.






Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen
hebben.
Alle wedstrijden voor alle leeftijdscategorieën zijn toegestaan.
Gebruik tijdens het sporten zoveel mogelijk van eigen materiaal, zoals
sportkleding, bidons etc.;
Volg altijd de aanwijzingen van de trainer(s) en officials op;
Op wedstrijddagen meldt één begeleider zich aan bij De
Commissiekamer. Daar ontvangt deze de benodigde informatie.

Trainingen algemeen
Er kan weer getraind worden in alle leeftijdsgroepen.




Gebruik tijdens het sporten zoveel mogelijk van eigen materiaal, zoals
sportkleding, bidons etc.;
Volg altijd de aanwijzingen van de trainer(s) en officials op;
Er mogen maximaal 2 trainers of door de staf aangewezen spelers
tegelijk in het ballenhok en in het ballenhok zal ook gel staan om voor en
na training/wedstrijden de handen te reinigen;

Kleedkamers
De kleedkamers zijn weer geopend voor het omkleden of douchen maar ook voor
wedstrijdbesprekingen. Indien je gebruik wenst te maken de kleedkamers of
onze sanitaire voorzieningen dienen sporters van 18 jaar en ouder bij controle
een coronatoegangsbewijs te kunnen overleggen.
Daarnaast dient in de kleedkamer een mondkapje te worden gedragen door
sporters van 13 jaar en ouder.

Toeschouwers
Er mag publiek aanwezig zijn bij (amateur)wedstrijden en trainingen. Hiervoor
mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden.




In principe geldt placering (vaste plaats) maar indien de concrete situatie
dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht
nemen van de 1,5 meter) toegestaan.
Bij verplaatsing binnen is een mondkapje verplicht.

Clubhuis en Terras
Het is mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs.
Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een
deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat
de sportkantine gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs.
Als gevolg van de aangescherpte maatregelen momenteel gelden moeten de
bezoekers van zowel het clubhuis als het terras een coronatoegangsbewijs
kunnen overleggen.

Binnenruimten & Terras
De grote zaal van het clubhuis en de lounge zijn toegankelijk op vertoning van
een coronatoegangsbewijs. Binnen is een vaste zitplaats verplicht en bij
verplaatsing binnen is een mondkapje verplicht.
De grote zaal van het clubhuis is op wedstrijd(mid)dagen van Quick Boys 1 alleen
toegankelijk via het terras. Bij betreden van het met hekken afgebakend terras
wordt naar het coronatoegangsbewijs gevraagd.
Zonder een coronatoegangsbewijs heeft u geen toegang tot het terras en/of het
clubhuis.

Afhaallocaties
De voorkantine is hier een uitzondering op, deze is alleen toegankelijk als
afhaallocatie. Ter plekke kunnen geen consumpties worden genuttigd. Bovendien
is de 1,5 meter afstand verplicht en geldt een mondkapjesplicht.
Het aantal uitgiftepunten op het buitenterras zal waar mogelijk uitgebreid
worden en bij slecht weer wordt gekeken naar extra voorzieningen op
wedstrijddagen.

Gebouwen en ruimten
Wedstrijdsecretariaat
Het Wedstrijdsecretariaat (jeugdcommissiekamer) blijft primair voor de
scheidsrechters, begeleiders, wedstrijdsecretarissen en directe medewerkers.

Kleedkamers
De kleedkamers zijn weer geopend voor het omkleden of douchen maar ook voor
wedstrijdbesprekingen. Indien je gebruik wenst te maken de kleedkamers of
onze sanitaire voorzieningen dienen sporters van 18 jaar en ouder bij controle
een coronatoegangsbewijs te kunnen overleggen.
Daarnaast dient in de kleedkamer een mondkapje te worden gedragen door
sporters van 13 jaar en ouder.

Overige binnenruimten
Bij betreding van de binnenruimtes, w.o. de commissiekamer is een
coronatoegangsbewijs vereist. Ook indien u gebruik wenst te maken van onze
sanitaire voorzieningen dient u bij controle een coronatoegangsbewijs te kunnen
overleggen.
Bovendien is de 1,5 meter afstand verplicht en geldt bij verplaatsing een
mondkapjesplicht.

Let op: er is een uitzondering voor mensen (vrijwilligers) die functioneel

aanwezig moeten zijn. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk
hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals.

Quick Boys Fanshop
De shop is geopend op woensdag van 15.30-17.00 uur en zaterdag van 9.30-12.30.
Bij bezoek aan de shop hanteren we wel speciale richtlijnen:




Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt ook in de shop dat er een nietmedisch mondkapje gedragen dient te worden.
Niet meer dan 3 klanten tegelijk is de Shop.
Bij binnenkomst handen desinfecteren.

Toezicht en Handhaving
Vrijwilligers van Quick Boys – scheidsrechters, trainers, leiders, commissieleden,
barmedewerkers, bestuursleden en stewards– zullen allemaal hun best doen om
alles in goede banen te leiden.
Luister daarom goed naar de aanwijzingen die worden gegeven, op het moment
dat het misschien even niet goed gaat. We vragen daarom aan iedereen om
zijn/haar verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Coördinator COVID 19
De vereniging heeft een coördinator aangewezen die aanspreekpunt is voor de
locatie en de gemeente. Tijdens wedstrijden fungeren stewards tevens als
corona coördinator en zijn aanspreekpunt als het gaat om corona maatregelen
welke rondom de wedstrijd van toepassing zijn.

Vaststelling en publicatie protocol
De informatievoorziening m.b.t. COVID 19 maatregelen wordt telkens in de week
voorafgaande de wedstrijd gepubliceerd op de website van Quick Boys en
eventueel via social media.
Dit protocol is ondergeschikt aan de RIVM-maatregelen en lokale of regionale
noodverordeningen.
Indien de RIVM-maatregelen dan wel de lokale of regionale noodverordeningen
als gevolg van gewijzigde omstandigheden worden aangepast of aangescherpt,
kan dit gevolgen hebben voor dit protocol.
Het protocol kan dan ook worden gewijzigd. Het is dan ook raadzaam om
regelmatig dit protocol op de website van Quick Boys te raadplegen.
Vragen over dit protocol kunnen worden gesteld aan het bestuur van Quick Boys.

