
Protocol Corona SV Mulier 

Geldig vanaf 13 november 2021

Algemene regels
 Wedstrijden en trainingen zijn toegestaan

 Houd overal 1,5 meter afstand. Alleen tijdens sportbeoefening
is dit niet mogelijk en dus ook niet noodzakelijk.

 Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen.

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit 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 met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de club.

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes,

 Vermijd het aanraken van je gezicht

 Schud geen handen

Toeschouwers
 Toeschouwers zijn NIET toegestaan op ons complex bij wedstrijden en trainingen.

 Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor 
vrijwilligers. Zij mogen aanwezig zijn bij de wedstrijden en trainingen en hoeven geen
coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, en 
andere vrijwilligers.

Kantine en terras
 Er wordt om een coronatoegangsbewijs gevraagd indien je onze kantine én het 

terras wilt betreden. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

 Bij de ingang van de kantine is desinfectiemiddel beschikbaar. Maak hier gebruik van.

 Een vaste zitplaats is verplicht in de kantine én op het terras

 De kantine en het terras sluiten uiterlijk om 20:00 uur

 De kantine is alleen geopend voor spelers en vrijwilligers in functie 



Toiletten
 De toiletten in het complex zijn toegankelijk.

 Er wordt om een coronatoegangsbewijs gevraagd indien je gebruik wilt maken van 
de toiletten. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

 Per toiletruimte (dames en heren) geldt een maximum van 2 personen.

 Was na toiletbezoek goed uw handen.

Bestuurskamer
 Bestuurskamer staat voor, tijdens en na wedstrijden ter beschikking tot ons 

hoofdbestuur, bestuur en leiders van Mulier en tegenstander en het arbitrale trio.

 Er wordt om een coronatoegangsbewijs gevraagd indien je de bestuurskamer wilt 
betreden. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

Kleedruimtes
 Alle kleedruimtes en douches van de accommodatie zijn opengesteld.

 Sporters vanaf 18 jaar dienen bij betreding van de kleedkamers in het bezit te zijn 
van een coronatoegangsbewijs.

 Net als voor toeschouwers langs het veld is er een uitzondering voor mensen die 
functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen.
Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals en alle 
vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij 
moeten bij binnenlocaties wel een CTB tonen.

Uitwedstrijden
 Kijk vooraf op de website van de club die je gaat bezoeken voor de daar geldende 

coronamaatregelen.

 Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in 
dezelfde auto zitten stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje. 
Vanuit de Rijksoverheid zijn er geen beperkingen opgelegd over het samen reizen in 
een auto.

Trainers(s) en begeleider(s)
 Trainers halen zelf hun materialen uit het ballenhok en brengen die zelf weer terug 

(maximaal 1 persoon aanwezig). Spelers zijn hier niet toegestaan.

 Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training 
bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
(licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk 
of smaak, ouders worden eventueel gebeld.


