
 

 

 

 

 

Corona Protocol vv Valther Boys (update 2-10) 
 

Vanzelfsprekend volgt vv Valther Boys de richtlijnen op in het kader van het Corona beleid 

die zijn gesteld door de overheid en de KNVB. 

Dit document is naar aanleiding van de persconferentie van 28 september van de 

rijksoverheid en de berichten van de KNVB gewijzigd. 

Dit document geldt ook voor de Samenwerkende Teams die wij hebben met HOC. 

 

Belangrijk is nog altijd: 

- Blijf thuis bij klachten en laat je testen 

- Houd 1,5 meter afstand 

- Hoest en nies in je elle boog en was regelmatig je handen! 

Verder zijn voor ons de volgende maatregelen van toepassing: 

Kantine gesloten 

Met ingang van dinsdag 29-9, is de kantine voor drie weken gesloten. Wel schenken we ranja 
en thee voor in de rust.  
 
Publiek bij wedstrijden en trainingen niet toegestaan 

Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. Trainers en leiders 
mogen het team wel begeleiden. 
Dus ouders van sportende kinderen mogen ook helaas niet kijken bij de trainingen en 
wedstrijden.                                                                                                                                           
Een uitzondering geldt voor de ouders die rijden naar uitwedstrijden, zij mogen wel blijven. 
Let wel, er zijn per vereniging grenzen aan de toe te laten chauffeurs, check dit vooraf op de 
website van de te bezoeken vereniging.                                                                                            
Bij vv Valther Boys zijn chauffeurs van de bezoekende vereniging welkom, we vragen het wel 
beperkt te houden tot het noodzakelijke aantal chauffeurs. 

 



Bij thuiswedstrijden wordt de begeleiding uitsluitend door de trainers en leiders gedaan en 
vangen zij de kinderen op. Ook zal er vanuit de vereniging een Corona coördinator aanwezig 
zijn. Hier is het dus ook niet toegestaan dat ouders blijven kijken. 
 
Brengen en halen van kinderen 

Ouders van kinderen die nog niet zelfstandig naar het voetbalveld kunnen komen worden 
gevraagd om hun kind bij het entree van het voetbalpark af te zetten, maar het sportpark 
niet te betreden. Na de training kan het kind ook weer bij de ingang van het park worden 
opgehaald (graag maximaal vijf minuten voor het einde van de training aanwezig zijn). 

Bestuurskamer 

De bestuurskamer in Valthe is wel toegankelijk voor officials, bestuursleden, kaderleden en 
de noodzakelijke vrijwilligers. 

 

Voor alles geldt dat men het sportpark na afloop van de training of wedstrijd zo snel mogelijk 
dient te verlaten. 

Check voor alle regels en protocollen:  

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen 

en  

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-

coronavirus-en-voetbal 

 

 

Het Bestuur 
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