VOETBALVERENIGING V.V. TWENTHE
Opgericht 17 augustus 1927

Onderwerp: Update Corona maatregelen vv Twenthe
Beste leden, trainers, vrijwilligers en ouders/verzorgers of anderszins betrokkenen van vv Twenthe,
Dinsdag 17 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd die op 18 november vanaf 22.00uur
van kracht zullen zijn. We willen geen extra regels opleggen als bestuur, blijf echter wel alert met elkaar!
Zeker in onze regio is het aantal besmettingen nog steeds hoog. Onderstaand een overzicht met alle
geldende spelregels zoals wij deze bij vv Twenthe hanteren. Deze vervangen alle vorige regels.
Spelregels vv Twenthe geldend per 18 november 22.00 uur:
Algemeen:
o Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Dit geldt ook bij lichte klachten.
o Houd 1,5 meter afstand van anderen;
o Was vaak uw handen;
o Hoest en nies in uw elleboog;
o Ga weg als het druk is;
o Werk thuis, behalve als het niet anders kan;
o Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes, je hebt minimaal altijd een mondkapje bij je;
o Voor kinderen t/m 12 jaar geldt dat zij onderling en tot mensen uit andere leeftijdsgroepen GEEN 1,5
meter afstand te bewaren;
o Voor kinderen van 13 jaar t/m 17 jaar geldt dat zij onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te
bewaren. Wel moeten zij 1,5 meter afstand houden tot mensen van 18 jaar en ouder;
o Een ieder heeft en gebruikt ten aller tijde enkel en alleen zijn/haar eigen bidon;
o 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
Voetbal inhoudelijk:
o Het is verboden sport te beoefenen in een groep van meer dan vier personen voor personen van 18
jaar en ouder. Tot vier personen kan met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers. Wedstrijden en
groepslessen met meer dan vier zijn niet toegestaan. Een trainer of instructeur telt niet mee bij de vier
personen. Het is niet toegestaan dat meerdere groepjes onder begeleiding van één trainer trainen.
Trainers kunnen een aanvraag ter goedkeuring doen bij het corona team hoe zijn hier invulling aan
willen geven indien ze toch willen trainen.
o Het verbod geldt niet voor sportbeoefening door sporters tot en met 17 jaar die sport beoefenen op
de eigen club. Zij mogen in grotere groepen en in teamverband sporten, maar moeten vanaf 13 jaar
wel afstand houden tot de trainer. Spelers van een jeugdteam die moeten trainen of voetballen
(onderlinge wedstrijden) mogen 10 minuten voor de training het sportpark betreden en moeten direct
na de training het sportpark weer verlaten. Hetzelfde geldt voor trainers.
Publiek en vervoer:
Publiek op het sportpark is helaas tot nader order verboden.
Kantine:
De kantine is gesloten, en kan uitsluitend gebruikt worden voor vergaderingen van vv Twenthe.
Kleedkamers:
Kleedkamers en douches zijn gesloten. Uitsluitend het ballenhok is geopend inclusief de aanwezige toiletten
Sociale veiligheid:
Iedereen komt in sportkleding en aangezien kleedkamers gesloten zijn is er minder ruimte om kleding en
andere waardevolle spullen veilig op te bergen. Er is minder toezicht dus neem geen waardevolle spullen
mee naar sportpark ’t Piepwillem. Voor de ouders is het nog niet toegestaan langs de lijn te staan, er is wel
de mogelijkheid om buiten het hek vanaf de openbare stoep een de training of onderlinge wedstrijd te volgen.
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Hoe om te gaan met geteste / te testen personen en personen met (lichte) klachten:
o Informeer als persoon zelf (of bij jeugdleden als ouder) de trainer en/of leider van het betreffende
team wanneer u of uw kind zich laat testen. Geef daarbij aan of het om een eigen initiatief gaat of dat
u of uw kind naar voren bent/is gekomen vanuit een bron en contact onderzoek van de GGD.
o De desbetreffende persoon neemt niet meer deel aan activiteiten van de club totdat het testresultaat
bekend is.
o Voor overige personen die tot hetzelfde huishouden behoren geldt dat zij ook thuis blijven wanneer
de persoon met klachten ook koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Verder houden de overige
leden die tot hetzelfde huishouden behoren hun eigen gezondheid extra goed in de gaten en laten zij
zich bij klachten ook testen en blijven zij dan ook thuis.
o In principe gaan trainingen door voor de overige teamleden zolang het resultaat van een test nog niet
bekend is.
o De trainer en/of leider stelt het Corona team op de hoogte en overlegt de te nemen vervolgstappen.
o Trainers en leiders hebben te allen tijde de vrijheid om naar eigen gevoel / verstand te
handelen en mogen zelfstandig beslissen om trainingen eruit gooien.

Hoe om te gaan in geval van een Corona besmetting:
o De speler volgt het advies op van de GGD, gaat 10 dagen in quarantaine en werkt mee aan het bronen contactonderzoek op basis waarvan de gevolgen voor teamgenoten worden bepaald.
o Informeer als persoon zelf (of bij jeugdleden als ouder) direct de trainer en/of leider van het
betreffende team over de uitslag zodra deze bekend is.
o Bij een positief test resultaat dient de trainer / leider dit direct te melden bij het Corona team.
o Het Corona team zal in contact treden met de GGD over verder te nemen stappen.
o Het Corona team zal daarna in overleg met trainers / leiders van het team en eventueel de KNVB en
het bestuur van vv Twenthe bepalen welke verdere stappen er ondernomen zullen worden.
o Personen die positief zijn getest blijven van ons sportpark totdat zij volledig zijn hersteld.
o Voor personen die tot hetzelfde huishouden behoren als een positief getest persoon(ook wanneer de
positief geteste persoon geen lid/vrijwilliger/bezoeker is van onze vereniging) geldt dat deze zich
minimaal 10 dagen NIET op het sportpark zullen begeven en de richtlijnen van het RIVM op zullen
volgen.
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
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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