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Onderwerp: Update Corona maatregelen vv Twenthe
Beste leden, trainers, vrijwilligers, ouders/verzorgers, bezoekers of anderszins betrokkenen van vv Twenthe.
Onderstaand een overzicht met alle geldende spelregels zoals wij deze bij vv Twenthe hanteren. Deze
vervangen alle vorige regels.
Spelregels vv Twenthe geldend per 13 november 2021:
Basisregels voor iedereen
o
o
o
o

Was vaak en goed uw handen, schud geen handen;
Houd buiten het sporten om zoveel mogelijk afstand van anderen;
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen;
Volg instructies van personeel en bestuur ALTIJD op;

o

Heb je Corona klachten opgelopen direct NA je bezoek aan vv Twenthe en/of je had Corona tijdens je
bezoek zonder dat je het wist, laat dat dan weten aan ons. Mail naar info@vvtwenthe.nl;
Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen
coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, ouders die
meerijden, onderhoudsprofessionals en vrijwilligers achter de bar.

o

Voetbal inhoudelijk:
o Er zijn geen beperkingen meer behoudens de basisregels zoals hierboven omschreven.
Publiek en vervoer:
o Publiek is tot minimaal 3 december 2021 niet toegestaan. Ouders en vrijwilligers die uit hoofde van
hun functie op het voetbalcomplex moeten zijn of meerijden met de uitwedstrijden van het elftal zijn
welkom.
o Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten,
stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje.
Kantine:
o Voor de kantine en de toiletten in de kantine (terras gesloten) geldt dat een coronatoegangsbewijs
(QR-code) verplicht is voor iedereen van 18 jaar en ouder:
o Vrijwilligers achter de bar zijn niet verplicht tot een het hebben van een QR code;
o U mag uitsluitend zittend eten en drinken nuttigen aan een tafel in de kantine;
o Wilt u blijven staan dan kan en mag dit uitsluitend buiten, langs het veld;
o Er zijn aparte toiletten aanwezig in het kleedkamergebouw, daar kunt u gebruik van maken
zonder QR code.
o De kantine is uiterlijk 20.00 uur gesloten.
Kleedkamers:
Voor de kleedkamers geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 18 jaar
en ouder. Door een verbouwing zijn er slechts 4 kleedkamers met douches beschikbaar. Er is beperkt tijd en
ruimte in de kleedkamers waardoor de tassen uit de kleedkamers verwijderd moeten worden en in de
daarvoor bestemde bakwagen opgeslagen. Dit is te allen tijde ook voor eigen rekening en risico. VV Twenthe
aanvaard geen enkele aansprakelijkheid in deze. Zorg dat er geen waardevolle spullen achterblijven. Volg de
aanwijzingen m.b.t. de velden en de indeling van kleedkamers netjes op. Kom indien mogelijk al aangekleed
op het sportpark.
Contact gegevens Corona team vv Twenthe:
o Robin Kemper 06 – 53 76 92 80
o Raymond Wolbers 06 – 55 30 82 00
o Marc van den Burg 06 13 13 70 23
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Met alle zorgvuldigheid hebben wij deze briefing voor u opgesteld en hopen wij u hiermee zo compleet
mogelijk te hebben kunnen informeren. Voor meer informatie kunt u altijd de websites van de KNVB en het
RIVM alsmede de noodverordening van de veiligheidsregio Twente raadplegen en kunt u altijd contact
opnemen met één van de leden van het Corona team of één van de bestuursleden die vervolgens het Corona
team zullen informeren.
Bestuur en Corona team vv Twenthe
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