
 
Coronaprotocol vv Buurse per 26 januari 2022 
 
Naar aanleiding van de persconferentie op 25-1-2022, maakt dat vanaf 26-1-2022 onderstaande afspraken van 
toepassing zijn bij vv Buurse. 
 
Basisregels 

 Heb je griep- of verkoudheidsklachten, blijf thuis en laat je altijd direct testen bij de GGD of doe een 
zelftest 

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar 

 Draag een mondkapje bij binnenkomst van gemeenschapshuis 'de Trefkoel'  tot dat je gecontroleerd 
wordt op een geldig Coronatoegangsbewijs (CTB)  

 Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de Trefkoel 

 Hoesten/niezen in je elleboog 

 Zorg voor voldoende frisse lucht 
 
Het Coronatoegangbewijs (CTB): 

 CTB: je bent gevaccineerd of je kunt een geldig herstelbewijs tonen of je bent negatief getest (die test is 

maximaal 24 uur oud). 

 Voor toegang tot de kleedkamers en de kantine heb je een geldig CTB nodig 

- Geldt voor iedereen vanaf 18 jaar 

- Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen: Denk hierbij aan trainers, 

coaches, leiders, scheidsrechters en bestuursleden 

 Bij de toegang tot de kleedkamers zal de CTB-controle plaatsvinden 

 Een vrijwilliger van vv Buurse zal deze controle op het CTB uitvoeren 

 Wees te allen tijde begripvol bij de controle van het CTB 

 Om te kunnen voetballen is geen CTB nodig 

Wedstrijden 

 Heb je geen CTB, dan kun je niet omkleden in de kleedkamer  

 Op de bank houden we 1,5 meter afstand  

 Gebruik zoveel mogelijk een eigen bidon  

 In de auto naar uitwedstrijden dragen spelers/staf/chauffeur een mondkapje (vanaf 12 jaar) 
 
Douchen en kleedkamers 

 Kleedkamers zijn toegankelijk (met een geldig CTB), douchen kan dus gewoon  

 In de kleedkamer geldt geen maximale groepsgrootte 
 

Publiek bij wedstrijden en trainingen 

 Publiek en ouders zijn weer van harte welkom bij vv Buurse  

 Het CTB is niet van toepassing voor toegang tot het buitensportcomplex  

 De 1,5 meter is van toepassing langs de lijn, wij gaan uit van iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid 
 
Kantine 

 Toegang tot de kantine van de Trefkoel is alleen mogelijk op vertoon van een geldig CTB vanaf 18 jaar 

 Bij verplaatsing in de kantine draag je een mondkapje 
 
Overige informatie  

Voor verdere informatie van de KNVB, zie onderstaande link 
 
https://nocnsf.nl/sportprotocol 
 
Wij zien u graag weer op sportpark 't Doornbos! 

 

Bestuur vv Buurse 
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