
Corona protocol SVGG 
 

Algemene regels voor het bezoek aan onze accommodatie: 

- Heeft u klachten, blijf thuis!!! 

- Ben je positief getest op Corona, meld dit direct aan je leider en/of stuur een bericht aan 

info@svgg.nl ! 

- Ben je voor werk of vakantie in het buitenland geweest waar kleurcode oranje van kracht 

is, neem dan het quarantaine advies van de rijksoverheid in acht en kom pas 10 dagen na 

terugkeer weer op het sportcomplex van SVGG. 

- Op het sportcomplex van SVGG volg je ten alle tijden de aanwijzingen van het 

barpersoneel en de Corona toezichthouder, herkenbaar aan het rode Corona-hesje! 

- Volg de aangegeven looplijnen. 

- Vóór het betreden van het sportcomplex maak gebruik van de ontsmettingszuil bij de ingang! 

- Ben je 18 jaar of ouder, houd 1,5 meter afstand. 
- Spelers/toeschouwers onder de 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel 

altijd 1,5 meter afstand houden van staf en overige personen van 18 jaar en ouder. 
- Ga direct naar huis wanneer er plotseling klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling 
verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen! 

- Was vaak je handen en maak gebruik van de ontsmettingsmogelijkheden. 

- De kantine is alleen beperkt open voor leden van SVGG met in achtneming van de 1,5 meter 

regel. Zie kopje ’gebruik kantine’  

- Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan. 

Trainingen:  

- Er kan gedoucht worden volgens de aangegeven kleedkamerindelingen en volgends de RIVM 
richtlijnen ( >18 jaar → 1,5 meter afstand).  

- Voor jeugdspelers geldt: kom waar mogelijk in trainingstenue en ga na de training thuis 
douchen om onnodige drukte te voorkomen. 

- Jeugdspelers uit Gendringen die aan trainingen in Megchelen deelnemen krijgen de 
mogelijkheid om te douchen na de training volgens kleedkamerindeling. 

- Iedereen neemt zijn of haar eigen gevulde bidon mee. 

Wedstrijddagen:  

- Leiders zorgen ervoor dat bezoekende clubs op de hoogte zijn van het SVGG (corona-) 

protocol. 

- Er worden geen wedstrijdbesprekingen gehouden in een kleedkamer of andere 

binnenruimtes. 

- Voor seniorenteams geldt dat teamofficials en reservespelers tijdens de wedstrijd 1,5 meter 

afstand van elkaar houden. Naast de dug-out zijn extra stoelen gereserveerd.  

- De teams blijven in de rust op het veld.  

- Iedereen neemt zijn of haar eigen gevulde bidon mee.  

- Spelers boven de 13 jaar worden geacht een mondkapje te dragen als zij samen met 

personen buiten hun huishouden in één vervoersmiddel van of naar een wedstrijd/training 

gaan.  
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- Om drukte op onze accommodatie te voorkomen verzamelen we altijd buiten de SVGG 

poort. 

- Na een wedstrijd kan er gedoucht worden volgens de aangegeven kleedkamerindeling. 

 

Gebruik Kantine: 

- Heeft u klachten, blijf thuis! 

- De kantine is alleen toegankelijk voor leden van SVGG, ten alle tijden moet de 1,5 meter 

regel worden gehandhaafd.  

- Volg de aangegeven looplijnen. 

- Volg de aanwijzingen van het bar personeel en de corona toezichthouder. 

- Openingstijden van de kantine kunnen variëren door gebrek aan vrijwilligers!  De kantine is 

op trainingsavonden zoveel mogelijk open voor een kop koffie vooraf en maximaal 1,5 uur na 

de training om een drankje te kopen/nuttigen. 

- Een ieder wordt zoveel mogelijk geacht om na het halen van een drankje dit buiten te 

nuttigen. 

- Alle bezoekers van de kantine wordt gevraagd om zich te registreren bij het betreden van de 

kantine. Deze gegevens worden bij een uitbraak door de GGD opgevraagd voor contact en 

brononderzoek. 

- Er zal tijdens deze avonden alleen flessen drank worden geserveerd. 

- Het assortiment zal i.v.m. houdbaarheid beperkter zijn als u van ons bent gewend. 

- Op wedstrijddagen is de kantine alleen open voor leden van SVGG. Voor bezoekers wordt er 

getracht buiten een verkooppunt in te richten voor een kop koffie en een sportdrankje. Ook 

dit voornemen kan alleen gerealiseerd worden als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn! 

- Bij thuiswedstrijden van SVGG seniorenteams is de kantine voor het betreffende team tot 1 

uur na de wedstrijd gereserveerd zodat het team in de kantine even kan nazitten en 

evalueren. 

- De keuken is voorlopig niet geopend.  

- Betalen alleen via pin of contactloos. 

Iedere bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de regels, we kunnen niet 

verwachten dat onze vrijwilligers dit gaan doen. Indien we zien dat de regels niet gehandhaafd 

worden of dat dit simpelweg door drukte niet mogelijk is, zullen we de kantine direct sluiten. 

Laten we er met z’n allen ondanks alle beperkingen toch een zo leuk en sportief mogelijk seizoen van 

maken. 

 

Bestuur SVGG 


