
 
 
 
Protocol Update 

 
Hallo allemaal,  
 
Vanaf 29 augustus start bij GSV’38 het nieuwe voetbalseizoen. Corona heerst nog steeds, waardoor 
wij genoodzaakt zijn om een aantal strikte regels door te voeren, waarbij de 1,5 meter norm de meest 
belangrijke is. Wij vragen jullie om je aan de onderstaande richtlijnen te houden zodra je bij GSV’38 
komt trainen, spelen of als toeschouwer /gast naar het sportpark komt: 

• Ben je niet fit, verkouden of aan het hoesten: THUIS BLIJVEN! 
• GEEN handen schudden met elkaar! 
• Was vaak en zorgvuldig je handen. 
• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand! 
• Gebruik het toilet op de juiste aangegeven wijze 
• Desinfecteer je handen regelmatig, er is een aantal dispensers aanwezig op het complex 
• Houd je aan de richtlijnen van het kader van het clubhuis en de regels die er gelden! 
• Bezoek je het clubhuis dan vragen wij beleefd om je te registreren: 

o Op de bar liggen formulieren 
o Vul je naam en telefoonnummer in 
o Bij complicaties wordt deze lijst overhandigd aan de GGD om contactonderzoek te 

doen. Heb je dit liever niet, dan kun je niet in de kantine komen 
o De lijsten worden 14 dagen bewaard; daarna vernietigd 

• Ga zoveel mogelijk BUITEN een drankje doen, er is een aantal extra plekken! 
• Reken je consumpties bij voorkeur digitaal af! 

 
Onderstaande regels hebben betrekking op de trainingen en wedstrijden op het terrein van GSV’38. 

Tot en met JO-15: 

• Kom in voetbalkleren naar de thuiswedstrijden en de trainingen; dus kleed je thuis om 
 

Voor alle leeftijdscategorieën: 

• Materialenhok:  Hier mogen maximaal 2 personen aanwezig zijn 
• Kleedkamers:  Alleen spelers hebben toegang tot de kleedkamers 
• Wedstrijd:  In de rust op het veld blijven; Leiders/gastvrouwen zorgen voor drinken 
• Medisch:  Er wordt alleen gewerkt op afspraak, dus geen binnenloop 
• Bespreking:  Op het voetbalveld, dus niet in de kleedkamer of andere ruimte 

 
Boven de 12 jaar: 

• Uitwedstrijden: Draag onderweg een mondkapje als je niet uit 1 gezin komt 
 

Boven de 18 jaar: 

• Kleedkamers: 1,5 meter afstand; maximaal 8 spelers tegelijk  
• Douchen:  Maximaal 2 spelers tegelijkertijd 

 
  

 

 


