Richtlijnen verantwoord sporten bij vv BEW
Wij adviseren aan onze spelers, trainers en leiders om onderstaande richtlijnen uit
te voeren.
• Houd allereerst de algemeen gelden de richtlijnen in acht;
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• Gebruik je gezond verstand!
Trainingen:
• Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de club en douche bij voorkeur thuis. Dit enerzijds
omdat de kleedkamers tussen de trainingen door niet extra schoongemaakt worden en
anderzijds omdat ook in de kleedkamers 1,5 m afstand gehouden moet worden voor
spelers van 18 jaar en ouder.
• Kleedkamers dienen door het team na gebruik schoongemaakt te worden. De
trainers/leiders zullen hierop toezien;
• Trainingsmaterialen zoals hesjes en hoedjes zijn gewoon beschikbaar. Zorg ervoor dat
de hesjes uitgewassen worden;
• Het ballenhok graag zo min mogelijk betreden en in ieder geval de 1,5 m afstand in acht
nemen. Het uitgangspunt is dat alleen trainers toegang hebben;
• Gebruikte sportmaterialen dienen na gebruik gereinigd te worden. De trainer zal hierop
toezien;
• Zorg voor een eigen bidon;
• Ouders en toeschouwers zijn welkom bij de trainingen, denk ook hierbij aan de 1,5 m
afstand regel.

Wedstrijden:
• Spelers van 18 jaar en ouder moeten 1,5 m afstand houden van elkaar in de
kleedkamers. Voor O19 teams en senioren betekent dit dat zij niet met het gehele team
van 1 kleedkamer gebruik mogen maken. Deze teams hebben 2 kleedkamers tot hun
beschikking. Deze kleedkamers dienen door het team na gebruik schoongemaakt te
worden. De trainers/leiders zullen hierop toezien;
• Voor spelers onder de 18 jaar geldt de 1,5 meter afstand niet, maar voor hun ouders
uiteraard wel;
• Toeschouwers zijn toegestaan, maar moeten overal op 1,5 m afstand van elkaar staan
tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Tijdens wedstrijddagen zal dit worden
omgeroepen;
• Iedereen zorgt voor zijn/haar eigen bidon;
• Mogelijk zullen er wedstrijden in aanvangstijd worden verplaatst als er te weinig
kleedruimte beschikbaar is.

• In de dug-outs worden extra stoelen geplaatst, ook hier geldt houdt 1,5 meter afstand.
Aan het einde van de wedstrijd dienen deze worden teruggeplaatst in de dug-out.
• Ga je naar een uitwedstrijd? Reis dan zoveel mogelijk alleen. Kan dat niet en zit je met
mensen van buiten je huishouden in een voertuig? Dan is ons advies om, net als in het
openbaar vervoer, een mondkapje te dragen als je 13 jaar of ouder bent.

