
 
 
 

Corona protocol/beleid wedstrijd KF St.-Anne/Drie spul is út 
 
 

Datum: 18 juli 2020 heren 1e klas wedstrijd, 19 juli 2020 
dames hoofdklasse wedstrijd 

Aanspreekpunt: Teun de Jong (0653656795) 

Locatie:    sportcomplex de Waaie  

Duur:   10.00 – 19.00 uur 
 
 
1. ALGEMEEN 

- Klachten? blijf thuis en laat u testen; 
- ouder dan 18 jaar: hou 1½ meter afstand van anderen; 
- was regelmatig je handen; 
- vermijd drukke plekken; 
- volg de aanwijzingen van de organisatie; 
- betreden van De Waaie is op eigen risico en 

verantwoording; 
- gebruik je gezond verstand (corona is niet over). 

 

Actie 

2. SPECIFIEK INRICHTING VELD 
- rond het veld staan banken; 
- op de banken zijn de zitplaatsen gemarkeerd; 
- schreeuwen en zingen is niet toegestaan op het gehele 

terrein; 
 

 

3. SPECIFIEK INGANG 
- iedere bezoeker, vrijwilliger, sporter en pers wordt 

geregistreerd bij de ingang en verklaart hiermee de regels 
in dit protocol op te volgen; 

- indien het maximum van 250 bezoekers is bereikt de 
Waaie gesloten; 

- het veld wordt met kleden afgesloten 
- bij de ingang is desinfecterend zeep aanwezig; 

 

 
 

4.  SPECIFIEK VERKOOP KOFFIE EN DRANKJES 
- verkoop van koffie en andere dranken vindt plaats vanuit 

de kantine vanachter het buffet waar voldoende ruimte is 
tussen koper en verkoper; 

- de verkopers zitten/staan achter bar; 
- de looprichtingen zijn aangegeven; 
- er kan uitsluitend met pinpas bestaald worden; 

 

 

5. SPECIFIEK TOILETVOORZIENINGEN 
- zowel in de heren-wc als in de dames-wc mogen maximaal 

2 personen aanwezig zijn; 
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- zijn de twee wc’s bezet dan buiten wachten; 
- in en bij de toiletvoorzieningen is desinfecterende zeep 

aanwezig; 
- na het toiletbezoek wast iedereen zijn handen;  
- de looprichtingen zijn aangegeven; 
- in de heren wc is één urinoir afgesloten voor gebruik; 

 
6.  SPECIFIEK KLEEDKAMERS 

- de maximum bezetting van de kleedkamers is 6 personen; 
- per kleedkamer staan de namen van de spelers; 
- de douches worden met verstand gebruikt (maximaal 2 

personen gelijktijdig); 
- de toiletten in de kleedkamers mogen uitsluitend worden 

gebruikt door de sporters. 
 

 

6. CORONA-COÖRDINATOR 
- op zaterdag 18 juli is Teun de Jong (0653656795) 
- op zondag 19 juli is van 9:00-14:00 uur Teun de Jong 

Corona coördinator. Van 14-18 uur is Wietse Jan Dijkstra 
(0643365256) Corona coördinator.  

 

 
 

7. INFORMATIE BEZOEKER 
- bij de toegang tot sportcomplex staan Corona richtlijnen; 
- op de wedstrijdlijst die iedere bezoeker ontvangt staan de 

corona regels; 
 

 

8. ONTRUIMING 
- Bij het veelvuldig niet opvolgen van de Coronaregels 

besluit het bestuur tot stop zetten van de wedstrijd en de 
ontruiming van de accommodatie; 

- De opgestelde kleden worden ontruimd waarna een ieder 
wordt verzocht om de accommodatie te verlaten; 

 

 

9 INFORMEREN VRIJWILLIGERS 
- Voorafgaande aan de wedstrijd worden alle vrijwilligers 

die in functie zijn gebriefd;  
- Bij aanwezigheidshandtekening wordt gewezen op 

kennisname van de Corona wedstrijdregels; 
 

 

 
Aldus vastgesteld door het bestuur van K.F. St.-Anne / Drie Spul is út, 
 
 
 
Richard Miedema, 
secretaris 


