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Beste leden van AZVN, 

Zoals jullie inmiddels hebben vernomen, gelden er vanuit de overheid, KNVB, in onze 

sportaccommodatie De Brake en andere sportaccommodaties de nodige protocollen i.v.m. 

corona. Wij hebben daarom als vereniging ook onze eigen praktische maatregelen getroffen. 

Dit alles lees je hier. 

We verwachten dat de gestelde richtlijnen vanuit de overheid en de protocollen nageleefd 

zullen worden! In het algemeen geldt natuurlijk (ook wanneer de maatregelen niet 

toereikend blijken);  

 

GEBRUIK ALTIJD JE VERSTAND EN RESPECTEER DE WENSEN VAN EEN ANDER! 

 

Protocollen 

✓ De protocollen van De Brake zijn hier te vinden.  

✓ De protocollen van de KNVB zijn hier te vinden. 

✓ Ben je (mogelijk) besmet? Informeer ALTIJD je coach!  

En hier is een stappenplan te vinden, voor wat je verder moet doen. 

 

 

Praktische maatregelen 

Vervoer: 

✓ Als bestuur willen we jullie vragen om binnen de teams een goede oplossing te 

vinden voor het vervoer naar de uitwedstrijden. Op het moment dat iemand liever 

alleen wil rijden of wenst dat er mondkapjes gedragen worden, hopen we dat dit 

door iedereen binnen het team gerespecteerd wordt.  

Bij binnenkomst:  

✓ Handen dienen ontsmet te worden met de aanwezige handgel.  

✓ De coaches moeten invullen en bijhouden wie bij welke wedstrijd aanwezig zijn. 

✓ We verzoeken iedereen naar de aangegeven kleedkamers te gaan, daarvoor geldt 

maximaal 5 personen in de kleedkamers, mits anders aangegeven.  

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_996/File/200909_update_mogelijkheden_van_horeca_afdelingen_binnen_SBN.pdf
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/zaalvoetbal
https://www.voetbal.nl/nieuws/1557/help-een-mogelijke-coronabesmetting-binnen-het-team


Tijdens de wedstrijd:  

✓ Op de bank moet er rekening mee gehouden worden dat er voldoende afstand 

tussen de spelers is.  

✓ De coach mag niet op de bank plaats nemen, die moet op een veilige afstand van de 

bank staan. 

Na de wedstrijd: 

✓ Douchen mag met maximaal 2 personen tegelijk, mits anders aangegeven.  

✓ Per team is elke tas uitgerust met een rol vuilniszakken en een flesje desinfecterende 

handgel. Zo kan na een gespeelde wedstrijd de vuile kleding in een vuilniszak worden 

gedaan. Als degene die de kleding gaat wassen de kleding in de wasmachine gedaan 

heeft, kan diegene daarna zijn handen ontsmetten met de handgel uit de tas.  

✓ Elke speler heeft inmiddels een eigen bidon, die hou je zelf bij je en gebruik je alleen 

zelf. Zo voorkomen we dat we allemaal uit dezelfde bidons drinken. Voor de 

reservisten geldt dat zij zelf een bidon of fles mee nemen. 

Horeca: 

✓ De bar is voor ons vooralsnog geopend. Of dit blijft, kun je op de website van De 

Brake nalezen. Ook hier dienen uiteraard de protocollen nageleefd te worden! 

 

Bij twijfel of vragen kun je terecht bij jouw coach of bij het bestuur; info@azvn.nl. 
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