
 

 

Coronaprotocol SV Merselo 
Update 27-8-2020 

 

Allereerst moet benadrukt worden dat alle onderstaande maatregelen op ieder moment kunnen 

wijzigen. Alle wijziging worden gecommuniceerd middels een update van dit protocol. 

 

Met de huidige wetenschap kunnen de maatregelen zoals onderstaand vermeldt worden 

gehanteerd. Iedereen op het sportpark van SV Merselo dient zich aan deze maatregelen te houden 

en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het tegengaan van verspreiding van het coronavirus. 

 

• Houd afstand voor je eigen veiligheid; 

• Houd afstand voor de veiligheid van een ander; 

• Durf elkaar aan te spreken op het opvolgen van de maatregelen. 

 

Algemeen 

• Gezond verstand gebruiken staat voorop! 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Óók andere gezinsleden! 

• Meldt je en ga direct naar huis wanneer er tijdens sportactiviteiten klachten ontstaan zoals: 

Neusverkoudheid, loopneus, structureel niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, 

koorts of verlies van reuk of smaak. Let op: Dit geldt voor iedereen! 

• Houd 1,5 meter afstand met personen vanaf 13 jaar (uitzondering tijdens het sporten). 

• Vermijd drukte en schud geen handen. 

• Maak altijd gebruik van je eigen drinkfles! 

 

Sporters 18+: 

• Tijdens het sporten hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden tot elkaar. Buiten of 

rondom de actieve sportmomenten dient de 1,5 meter wel in acht te worden genomen. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor besprekingen voor, tijdens of na afloop van een training of wedstrijd. 

• Probeer je zoveel mogelijk thuis om te kleden. 

• Kleedlokalen zijn geopend, daarbij geldt 1,5 meter afstand houden tot elkaar. 

• In het kleedlokaal mogen maximaal 8 spelers tegelijkertijd aanwezig zijn en maximaal 2 

spelers tegelijkertijd douchen.  

Neem je verantwoordelijkheid als team en stem dit samen af met de trainer/ leider. 

Advies: Kom al in sportkleding naar het sportpark zodat drukte in kleedlokalen minimaal 

blijft.  

• Kleedlokalen dienen na gebruik te worden gedesinfecteerd. Verantwoordelijkheid ligt bij de 

trainer(s) en leider(s) (van SV Merselo). Hiervoor is desinfectie aanwezig bij het keukentje in 

het leiderslokaal. Gedesinfecteerd moet worden: deurklinken, tafel en alle haken. 

• Houd in de dug-out 1,5 meter afstand tot elkaar, hiervoor zijn extra stoelen beschikbaar. 

• Tijdens de rust mag het kleedlokaal worden betreden, maar met maximaal 8 personen 

tegelijkertijd. Besprekingen tijdens de rust worden op het veld gehouden. 

• Thee/ limonade tijdens de rust wordt door één persoon per team zelf opgehaald in de 

kantine. Hierbij wordt gebruik gemaakt van plastic bekers. 

• SV Merselo verzoekt alle teams om teambesprekingen vóór vertrek bij de thuislocatie te 

houden. Een andere mogelijkheid is voorafgaand op het veld. 



 

 

Sporters 13 t/m 17 jaar: 

• Onderling hoef je geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel met personen van 18 jaar en 

ouder. 

• Probeer je zoveel mogelijk thuis om te kleden. 

• Kleedlokalen zijn geopend. Je mag hiervan gebruik maken om je om te kleden en/ of te 

douchen. Daarbij hoeft onderling geen 1,5 meter afstand te worden gehouden (dit is geen 

verplichting). Houd je hierbij strikt aan de kleedlokaalindeling! 

Advies: Kom al in sportkleding naar het sportpark zodat drukte in kleedlokalen minimaal 

blijft.  

• Kleedlokalen dienen na gebruik te worden gedesinfecteerd. Verantwoordelijkheid ligt bij de 

trainer(s) en leider(s) (van SV Merselo). Hiervoor is desinfectie aanwezig bij het keukentje in 

het leiderslokaal. Gedesinfecteerd moet worden: deurklinken, tafel en alle haken. 

• Tijdens de rust mag het kleedlokaal worden betreden, maar daarbij mag maximaal 1 trainer 

of leider bij aanwezig zijn en dient 1,5 meter afstand te houden tot de jongeren! 

• Thee/ limonade tijdens de rust wordt door één persoon per team zelf opgehaald in de 

kantine. Hierbij wordt gebruik gemaakt van plastic bekers. 

 

Sporters t/m 12 jaar: 

• Onderling én tot volwassenen hoef je geen 1,5 meter afstand te houden. 

• Probeer je zoveel mogelijk thuis om te kleden. 

• Kleedlokalen zijn geopend. Je mag hiervan gebruik maken om je om te kleden en/ of te 

douchen. Daarbij hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden (dit is geen 

verplichting). Houd je hierbij strikt aan de kleedlokaalindeling! 

Advies: Kom al in sportkleding naar het sportpark zodat drukte in kleedlokalen minimaal 

blijft.  

• Kleedlokalen dienen na gebruik te worden gedesinfecteerd. Verantwoordelijkheid ligt bij de 

trainer(s) en leider(s) (van SV Merselo). Hiervoor is desinfectie aanwezig bij het keukentje in 

het leiderslokaal. Gedesinfecteerd moet worden: deurklinken, tafel en alle haken. 

• Tijdens de rust mag het kleedlokaal worden betreden, maar daarbij mag maximaal 1 trainer 

of leider bij aanwezig zijn. 

• Thee/ limonade tijdens de rust of na afloop van de wedstrijd wordt door één persoon per 

team zelf opgehaald in de kantine. Hierbij wordt gebruik gemaakt van plastic bekers. 

 

Kader: 

• Houd 1,5 meter afstand van spelers van 13 jaar en ouder. 

• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen trainers/ begeleiders/ vrijwilligers en wisselspelers van 13 

jaar en ouder. Dit geldt ook in de dug-out (er zijn extra stoelen aanwezig). 

 

Ouders en toeschouwers: 

• Ouders en toeschouwers zijn van harte welkom op het sportpark! Daarbij dienen alle 

coronamaatregelen gerespecteerd te worden. 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, zijnde: functionarissen, trainers, 

begeleiders en coördinatoren. 

• Houd 1,5 meter afstand van personen van 13 jaar en ouder. 

• Ouders mogen de kleedlokalen niet betreden. Heeft uw zoon/ dochter hulp nodig bij het 

omkleden of douchen, doe dit dan thuis. 



 

 

Vervoer: 

• Personen van 13 jaar en ouder zijn verplicht tijdens vervoer naar uitwedstrijden gebruik te 

maken van een mondkapje.  

Let op: Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van een mondkapje! 

 

Kantine: 

• De kantine is geopend en bij het betreden dienen alle aanwijzingen, kenbaar gemaakt 

middels stickers of het kantinepersoneel, opgevolgd te worden. 

• Bij het betreden van de kantine vragen wij u om uw contactgegevens achter laten i.v.m. de 

registratieplicht van de overheid. Wij vragen u om deze reden om het volgende: Datum, 

tijdstip, voor- en achternaam, telefoonnummer en mailadres. 

Let op: Alle registraties zullen worden opgeslagen en enkel worden gebruikt bij melding van 

een coronabesmetting. 

• De schuifdeur onder de overkapping dient als in- en uitgang voor de kantine. Alle andere 

toegangsdeuren zullen gesloten blijven! 

 

Bestuur SV Merselo. 


