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Algemeen

- Publiek is weer welkom bij trainingen en wedstrijden. Voorwaarde is wel 
dat men minimaal 1,5 afstand tot elkaar houdt en er geldt een maximum 
van 250 toeschouwers (exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, 
medewerkers en sporters). Bij klachten blijft u thuis

- Bij het betreden van ons kantine/kleedkamer-gebouw dient men de 
handen te desinfecteren bij een van de daarvoor bedoelde 
desinfectiezuilen.

- De ruimte van onze kleedkamers (de kleedruimtes zelf EN de gang 
daartussen) is alleen toegankelijk voor spelers, trainers en leiders. 
Toeschouwers en supporters gaan via de deuren in de verbindende hal 
tussen kleedkamers en kantine naar binnen en naar buiten.

- Er worden verder geen looproutes gehanteerd. Van bezoekers aan ons 
sportpark en kantine wordt verwacht dat ze zelf rekening houden met een 
minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar en tot de spelers van 18 jaar en 
ouder (tenzij ze tot hetzelfde huishouden behoren).

- In de kantine kan men aan de bar drankjes en andere versnaperingen 
bestellen. Daarna is het binnen verplicht om een zitplaats te hebben. Lukt 
dit niet, dan verzoeken we onze gasten om buiten plaats te nemen. Buiten 
mag men wel blijven staan. Zowel binnen als buiten dient men wel 
minimaal 1,5 afstand tot elkaar te houden.

Rondom wedstrijden

- Daar waar in de handleiding gesproken wordt over “een handje geven aan 
de scheidsrechter en tegenstander” doen we dat tot nader order met een 
‘boks’ of d.m.v. een begroeting met de ellebogen tegen elkaar.

- Aangezien de kleedkamers en douches weer gebruikt mogen worden, 
hanteren we voor de O13 en ouder ook weer ons reguliere beleid dat alle 
wedstrijdkleding in elk team centraal verzameld en gewassen wordt. Bij 
teams t/m O12 geldt dat spelers het tenue zelf bij zich houden en wassen. 

- Probeer uzelf bij uitwedstrijden vooraf in te lezen in de geldende 
maatregelen bij de club waar u heen moet.

- Bij uitwedstrijden van O13 en ouder wordt er door alle inzittenden een 
mondkapje in de auto gedragen, indien er personen van verschillende 
huishoudens in 1 auto zitten. Uitzondering mag gemaakt worden wanneer 
alle inzittenden minimaal 2 weken eerder dubbel gevaccineerd zijn (of 1 
maal gevaccineerd EN Covid-19 gehad hebben)

- Blijf niet langer dan noodzakelijk op het sportpark rondhangen. Iedere 
speler, trainer en leider die uit gevoetbald is, wordt gezien als toeschouwer
en er wordt een maximum aantal van 250 toeschouwers gehanteerd.



Veel voetbalplezier gewenst.

FC Zuidlaren


