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Betreden sportcomplex algemeen  

✓ Toon je CoronaToegangsBewijs (CTB), vrijwilligers en beroepsbeoefenaars uitgezonderd; 

✓ Het tonen van een CoronoaToegangsBewijs in het horecagedeelte van het sportcomplex is wel 

verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder;  

✓ Desinfecteer je handen bij het betreden van het sportcomplex; 

✓ Draag in de centrale hal een mondkapje;  

✓ Houd 1,5 meter afstand van elkaar;  

✓ Het horeca-gedeelte van het sportcomplex is geopend tot 20.00 uur, je dient plaats te nemen op 

de aanwezige zitplaatsen; 

✓ Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

✓ Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak;  

✓ Blijf altijd je gezonde verstand gebruiken en neem je eigen verantwoordelijkheid; 

 

Vrijwilligers  

Ben jij trainer/coach, rij jij als ouder of vervul jij een andere vrijwillige taak in het sportcomplex, dan 

gelden de volgende regels;  

✓ Het tonen van een CoronaToegangsBewijs (CTB) is niet verplicht; 

✓ Het tonen van een CoronoaToegangsBewijs in het horecagedeelte van het sportcomplex is wel 

verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder;  

✓ Desinfecteer je handen bij het betreden van het sportcomplex; 

✓ Houd 1,5 meter afstand van elkaar;  

✓ Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

✓ Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak;  

✓ Blijf altijd je gezonde verstand gebruiken en neem je eigen verantwoordelijkheid; 

 

Vervoer bij uitwedstrijden 

De Rijksoverheid heeft geen beperkingen opgelegd aangaande het samen reizen in een auto naar 

uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging 

wat wenselijk is. Bespreek dit eventueel met het team.  

 

Iemand is positief getest op het Coronavirus 

Is iemand binnen de vereniging positief getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment van 

toepassing zijnde richtlijnen van de overheid. Dit betekent: 
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✓ De besmette persoon blijft thuis en volgt de richtlijnen die de GGD hem/haar oplegt; 

✓ Wanneer de GGD het advies geeft aan overige spelers/trainers/coaches om in quarantaine te 

gaan, dien je dit op te volgen; 

✓ Tijdens de quarantaineperiode ben je niet welkom op de club; 

✓ Van belang zijn bij quarantaine zijn de zogenaamde ‘nauwe contacten’, wat inhoudt dat er voor 

een periode langer dan 15 minuten contact binnen de 1,5 meter is geweest.  

✓ Als club zullen wij in overleg met de besmette persoon en met inachtneming van de 

privacyregels de betreffende teams informeren en het advies van de GGD overnemen;  

 

Uiteraard kun je alle corona-informatie van SCO terugvinden op onze site. Handige links waar je alle 
corona-informatie leest, zijn: 
- www.rivm.nl 
- www.rijksoverheid.nl 
- www.nocnsf.nl of www.knkv.nl  
 
Bestuur k.v. SCO 
secretariaat@kvsco.nl  
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