
 
#SAMENTEGENCORONA 

CHARTER JEUGDWEDSTRIJDEN 

 

1. Bij het betreden van onze accommodatie scant u onze QR code met uw GSM. Iedereeen 

registreert zich via het digitale formulier! 
 

2. Aan de ingang ontsmet iedereen zijn handen bij aankomst! 
 

3. Op onze accommodatie is het verplicht het circulatieplan (zie bijlage) te volgen!  

 

4. Iedereen vanaf 12 jaar draagt op gans onze acomodatie een mondmaskers. Spelers dragen 

dit tot het betreden van het terrein. Bij het verlaten van het terrein dragen ze terug een 

mondmasker! 

 

5. In de kantine gelden de ‘horeca’ regels: zoals afstandsregels van 1,5 meter,  

     aantallen per tafel en ‘enkel’ bestellen en bestellingen af te halen aan de toog  

     in de daarvoor aangeduide zones. Aan de toog worden geen consumpties  

     genuttigd. Hou steeds 1,5 meter afstand van mekaar (voor, achter, links, rechts). 

     U mag het mondmasker enkel afnemen tijdens het ‘zittend’ consumeren van  

     een drankje in de kantine aan de voorziene tafels. 

  
 

6. Alle spelers dienen zich in wedstrijdtenue aan te melden en krijgen bij aankomst aan de 

ingang hun terrein toegewezen als ook waar ze hun tassen kunnen opbergen. Spelers, 

trainers en afgevaardigden begeven zich onmiddellijk naar de toegewezen veld en maken 

geen gebruik van de kleedkamers. De douches/kleedkamers kunnen enkel gebruikt 

worden na de wedstrijd. Elke ploeg krijgt een kleedkamer toegewezen, die niet door 

andere ploegen gebruikt wordt. Na gebruik van de kleedkamer wordt deze gereinigd. 

 

7. De club stelt geen flessen water ter beschikking aan thuisploeg en tegenpartij.  

Iedere speler brengt zijn eigen drinkbus mee en deze kan gevuld worden met  

gekoeld drinkwater beneden aan de ingang naar de kleedkamers. 

 

8. Gelieve de voorschriften van de sociale bubbel te respecteren conform de geldende 

richtlijnen. Gezien wij als club hierop geen controle kunnen uitoefenen, rekenen we hier 

op ieders eigen verantwoordelijkheid!! 

 

 

Het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden van onze 
jeugdploegen is toegelaten binnen de Covid-19 maatregelen. Wel 
dienen spelers, trainers, afgevaardigden en ouders zich strikt aan 
volgende regels te houden. Het clubbestuur is gemachtigd bij inbreuk u 
de toegang tot onze accommodatie te ontzeggen. 



Met sportieve groeten,  

Bestuur K.v.v. Zwaluwen Olmen  

 

 

 



 


