
Beste korfballers en toeschouwers,  

 

Welkom bij KCC/CK Kozijnen. I.v.m. het coronavirus gelden er vanaf met ingang van zaterdag 

5 september de volgende regels:   

  

1. Algemene veiligheid- en hygiëneregels  

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°). 

• Blijf thuis als iemand in het huis waar je woont koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Iedereen 24 uur klachtenvrij? Dan bent u weer van harte 

welkom.   

• Blijf thuis als iemand in het huis waar je woont positief getest is op het coronavirus. 10 

dagen na het laatste contact moment met deze persoon ben je weer van harte welkom.  

• Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

• Schud geen handen. Houd 1,5 meter afstand.  

  

2. Veiligheid- en hygiëneregels clubhuis  

• Was of desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de sportlocatie bij 

de daarvoor aangewezen voorzieningen.  

• Gebruik in het toilet de aangewezen toiletruimtes.  

• De kantine is Corona proef gemaakt en dat betekent dat u/jullie via de hoofdingang 

naar de bar kunt lopen en aan de zijkant de kantine kunt verlaten.  

• In de kantine is het houden van 1,5 meter afstand vanaf 18 jaar verplicht. Kom je uit 

hetzelfde huishouden? Dan is deze regel niet van toepassing.  

• Sinds 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren 

ten behoeve van bron- en contactonderzoek. Hier gelden een aantal regels voor:  

o Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast zich niet wil registreren is 

dat geen reden om toegang te weigeren.   

o Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek en worden 

na 2 weken vernietigd.  

o Je vindt bij binnenkomst van het complex een QR-code. Als je deze code scant 

krijg je een korte vragenlijst. Ook bij het verlaten van het complex kun je de QR-

code scannen. 

• Wil je iets bestellen aan de bar? Dan kom je via de ingang bij het hek naar binnen, volg 

de aangegeven route en wacht totdat je geholpen wordt. Dit kan even duren omdat er 

een beperkt aantal bar medewerkers zijn. Na het ontvangen van je consumptie ga je 

naar buiten of neem je plaats in de kantine op de aangegeven plekken.  

• Als u/jullie gaan plaatsnemen op het terras/ of aan de tafels in de kantine dan graag 
aldaar (1,5 meter afstand houden van elkaar behalve voor spelers jonger dan 18 en of 
spelers/leden uit hetzelfde huishouden.   

• Volg de aanwijzingen en houdt afstand bij het bestellen. De keuken is nog niet volledig 
operationeel. Op het grote digibord staat vermeld wat mogelijk is. 
o Betaal zoveel mogelijk contactloos.  

 

3. Veiligheid- en hygiëneregels voor ouders/verzorgers en toeschouwers  

Ouders/verzorgers  

• Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiëneregels. 

• Informeer je kind over de (algemene) veiligheids- en hygiëneregels voor sporters. 

• Het is als ouder/verzorger toegestaan om tijdens de wedstrijd op de sportlocatie te 

blijven. Houd ook hier weer 1,5 meter afstand.  

 

Toeschouwers  

• Blijf thuis als je niet kunt voldoen aan de algemene veiligheids- en hygiëneregels.  



• Was of desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de sportlocatie 

bij de daarvoor aangewezen voorzieningen.  

• Houd op de sportlocatie 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen. 

• Volg altijd de instructies van de coronacoördinator(en) op.  

• Voor en na de wedstrijd worden sporters, trainers en begeleiders tot de toeschouwers 

gerekend.  

 

4. Tijdens wedstrijden  

• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, zijn niet 

toegestaan.  

• Van toeschouwers wordt verwacht dat zij op 1,5 meter afstand van elkaar naar de 

wedstrijden zullen kijken. Uitgezonderd leden die tot hetzelfde huishouden behoren en 

jongeren niet ouder dan 17 jaar. 

• Coaches en verzorgers nemen plaats in de dug-out op 1,5 meter afstand.  

• Reservespelers nemen plaats op het gras naast de dug-out. 

o Het plaatsen van stoelen op het veld is verboden.  

• Besprekingen in de rust vinden plaats op het veld. 

• Voor - en na de wedstrijd worden sporters, trainers en begeleiders tot de toeschouwers 

gerekend.  

• Bij slecht weer kunnen de grote parasols van de vereniging een mogelijkheid zijn om te 

schuilen. Dit wordt bepaald door de aanwezige coördinatoren. 

 

5. Gebruik kleedkamers  

• Het gebruik van douch- en kleedruimte is op wedstrijddagen toegestaan. Om contact 

zoveel mogelijk te vermijden wordt afgeraden hier gebruik van te maken. Besluit je hier 

toch gebruik van te maken dan gelden onderstaande regels:  

o Volg de aangegeven looprichting.  

o Het maximale aantal personen per kleedkamer is 6. Voor douchen geldt 2 personen. 

o Om contact met andere teams zoveel mogelijk te voorkomen maken we 

gebruik van tijdssloten. Binnen het tijdsslot van jouw team mag je de kleedkamer 

betreden je omkleden en douchen. Het schema met tijdsloten vind je op de 

kleedkamer deur.  

o Na gebruik van de kleedkamer maak jij als team de zitbankjes en deurknoppen 

schoon. Dit doe je met de doekjes die te vinden zijn in de kleedkamer.  

 

6. Corona coördinator  

• Op wedstrijddagen zijn er corona coördinatoren aanwezig. Zij zijn te herkennen aan 

een gekleurd hesje. De coronacoördinatoren geven informatie over de algemene 

veiligheid- en hygiëneregels en houden toezicht op de naleving hiervan.  

• Volg altijd de aanwijzingen op van de corona coördinatoren.  

  

7. checkgesprek  

Volgens de richtlijnen van het RIVM zijn wij als vereniging verplicht om bij te houden wie er 

allemaal op ons complex komen. Bij binnenkomst en bij het verlaten van de sportlocatie kun 

je een QR-code scannen. Door het beantwoorden van een aantal gezondheidsvragen ben je 

geregistreerd bij KCC als bezoeker. Geen klachten? Dan ontvang je via de app een groene 

kaart waarmee je naar binnen kan.  

Mochten er na bovenstaande regels vragen of opmerkingen zijn stel deze dan aan de 

aanwezige corona coördinatoren.  

Het bestuur van KCC/CK Kozijnen   


