
   

 

 

 

CORONAPROTOCOL SV DESS 
 
De komende weken zal het volgende coronaprotocol op ons complex van kracht zijn. Dit protocol 
hebben we opgesteld naar aanleiding van de laatste door de overheid vastgestelde 
coronamaatregelen. Dit protocol blijft in ieder geval tot 4 december 2021 van kracht. Gelukkig 
mogen alle teams, jong en oud, nog volledig in teamverband sporten. Dat geldt ook voor onze 
volleyballers. Maar dan wel met de aanpassingen die wij hieronder aangeven. 
 
De kantine blijft op de zaterdag en zondag dicht (ook na de wedstrijden) 
De kantine blijft gedurende deze periode in de weekenden gesloten. Voor de drank in de rust van de 
wedstrijden wordt gezorgd. Ook zullen wij ervoor zorgen dat de toiletten bereikbaar zijn. Het is dus 
niet mogelijk om na de wedstrijd met jouw team een drankje te nuttigen in de kantine. 
 
Is publiek toegestaan? 
Nee, publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en professionele 
sport dus ook niet op ons complex. 
 
Zijn ouders die de tegenstanders rijden welkom op ons complex? 
Ja, die zijn welkom. Ze worden door ons beschouwd als leiders / coaches. Hierbij gaan we er van uit 
dat het om een beperkt aantal ouders gaat en ze zich houden aan de 1,5 meter maatregel. Zij worden 
voorzien van een kopje koffie of thee. 
 
Wanneer is een coronatoegangsbewijs (CTB) noodzakelijk? 
Sporters vanaf 18 jaar oud die de kleedkamer of bestuurskamer betreden, moeten een geldig CTB 
tonen. Wij handhaven dit. Kan geen geldig CTB worden getoond, dan zal de toegang tot deze 
binnenruimtes worden geweigerd. 
 
Geldt een geldig CTB ook voor vrijwilliger en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn? 
Nee, personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek 
uitgezonderd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, arbitrage en alle 
vrijwilligers. Zij zijn immers aan het werk voor de club en werkgevers vragen in Nederland niet naar 
een CTB. 
 
Waar vindt de controle op het CTB plaats? 
Bij het betreden van de binnenruimtes vindt de controle plaats. 
 
Zijn de kleedkamers en douchegelegenheden toegankelijk? 
Ja, deze zijn, indien van toepassing, toegankelijk op vertoon van een CTB. 
 
Heb je klachten? Blijf thuis. 
Als je klachten hebt zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn, koorts etc.. Blijf thuis. 
Doe dat ook als één van je huisgenoten deze klachten heeft. 
 
Wij hopen dat deze maatregelen van korte duur zijn en we weer snel bij elkaar kunnen komen op de 
club. Wij vertrouwen op ieders begrip. 


