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Van het bestuur: Corona update 
 
 
Beste voetbalvrienden, 
 
Het voetbalseizoen staat weer voor de deur gelukkig. Er is weer een aantal persconferenties 
geweest en hier wordt uiteraard veel over gesproken en gediscussieerd. Om voor onze eigen 
leden een beetje helderheid in de chaos te brengen hebben we in deze nieuwsbrief de van 
toepassing zijnde maatregelen samengevat. Hierbij is altijd het uitgangspunt dat we de 
landelijke richtlijnen van het RIVM volgen en die van de Veiligheidsregio IJsselland. 
	
Algemeen 
Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als 
buiten. We zijn blij dat daar ook weer publiek bij mag zijn. 	

Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel 
mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. Dit laatste is lastig te controleren, 
en we willen toeschouwers ook niet teveel beperken in het kunnen bekijken en supporten 
van onze leden. Omdat we voldoende ruimte hebben buiten houden we de 1,5 m afstand als 
leidend aan.  

Daarnaast gelden zoals bekend verondersteld de volgende maatregelen: 
• Volg de aanwijzingen op die op de accommodatie op verschillende plaatsen zijn 

opgehangen 
• Volg ook de aanwijzingen op van onze vrijwilligers.  
• We begrijpen dat iedereen zijn of haar zoon graag wil aanmoedigen. Doe dit vooral, 

maar alleen met de handen en niet door luidruchtig te coachen. Voor het coachen 
zijn sowieso de trainers aangesteld 

Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.  
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
• Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). 
• Vermijd drukte. 
• Was vaak je handen. 

We willen iedereen aanmoedigen eigen bidons te gebruiken e/o de uitgegeven bidons te 
markeren, zodat er geen onnodig gebruik wordt gemaakt van elkaars bidons. 

Voor kader/spelers boven de 18 jaar: neem een stoel mee uit de kantine (of neem zelf mee) 
om naast de dugout te zetten, wanneer er geen 1,5 m afstand bewaard kan worden in de 
dugout. Na gebruik graag weer terugbrengen naar de kantine. 
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Kantine 
Bij binnenkomst in de kantine gelieve de handen te desinfecteren. 

We vragen iedereen zich te registreren via een QR-code app. Dit is op vrijwillige basis, maar 
we verzoeken iedereen, ook tegenstanders hier gebruik van te maken. De gegevens worden 
na (iedere) twee weken gewist. In geval van constatering van een Corona-besmetting op het 
park dan zullen de gegevens worden doorgegeven aan de GGD voor contactonderzoek. 

Ook in de kantine geldt dat er 1,5 m afstand gehouden moet worden. Om iedereen de 
mogelijkheid te geven om een versnapering te halen bij de bar willen we jullie vragen je 
consumpties buiten te nuttigen. 

We hebben er al de voorkeur voor dat er met PIN betaald wordt, maar dat wordt door de 
Corona-situatie versterkt. Dus graag met PIN betalen. 

Kleedkamers 
De kleedkamers zijn weer open. Voor spelers boven de 18 jaar geldt dat er 1,5 m afstand 
bewaard moet worden (m.u.v. de sportactiviteit zelf). Dit betekent dat er te weinig ruimte is 
om hele teams tegelijk in de kleedkamers toe te laten. Helaas kunnen wij teams op zaterdag 
NIET gelijktijdig twee kleedkamers aanbieden. Dit vergt wat voor onze seniorenteams op 
zaterdag: hiervoor geldt maximaal 6 spelers gelijktijdig in de kleedkamer en dus zal er NA 
elkaar gedoucht moeten worden. Op zondag beschikken we over voldoende capaciteit om 
wel twee kleedkamers per team aan te bieden. Deze regels gelden helaas dus ook voor de 
tegenstanders. 
 
Voor onder de 18 geldt deze 1,5 m maatregel in de kleedkamer niet. 
 
Vervoer 
Uiteraard gaan we ook weer uitwedstrijden spelen. Hiervoor is vervoer nodig. De 
Veiligheidsregio IJsselland stelt in haar Covid-19 protocol (geldig vanaf 21 augustus): 

“Bij vervoer, waarbij de 1,5 m afstand niet in acht kan worden genomen, moet een 
mondkapje worden gedragen vanaf 13 jaar wanneer inzittenden niet van een huishouden 
zijn EN met uitzondering van het vervoer voor privé-doeleinden waarvoor het dragen van 
een mondkapje een advies is, maar geen verplichting.” 

Hoewel voetbal een hobby is betreft het GEEN vervoer voor privé-doeleinden. Dit betekent 
dus dat iedereen vanaf 13 jaar bij vervoer naar uitwedstrijden een mondkapje zal moeten 
dragen.  

 
 
 
 
 



NIEUWSBRIEF	SPORTCLUB	DEVENTER	 2020-04	

	
	
	

	 	
AUGUSTUS	2020	 3	

	

 
Afsluiting 
Net als iedereen vinden wij als bestuur het soms lastig om een goede invulling aan de 
Corona-maatregelen te geven. Wij zijn er echter wel van overtuigd dat we met zijn allen een 
bijdrage zullen moeten leveren om verspreiding van het virus in de hand te houden. We 
roepen iedereen dan ook dringend op om gehoor te geven aan de genoemde maatregelen. 
Laten we het elkaar makkelijk maken en de richtlijnen en maatregelen zo goed mogelijk op 
te volgen en elkaar daarbij te helpen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we willen 
allemaal graag dat al onze leden dit jaar een volledig seizoen lekker kunnen blijven 
voetballen. We rekenen op jullie medewerking 
met sportieve groet, 
 
Het bestuur 
 
Robert Berends    Voorzitter 
Sabine Schopbarteld    Secretaris 
Sait Kose     Penningmeester 
Chris Kiehn     Jeugd 
Vacant      Facilitaire zaken 
Gerrit van de Veen    Technische zaken 


