
 

 Corona Protocol 2021/2022 vs 08-11-2021 
VC Oostermoer volgt voor de gehele vereniging de richtlijnen van NOC/NSF, Nevobo en de 
gemeente Aa en Hunze  in de wijze waarop wij om gaan met de nieuw in te voeren regels 
vanaf zaterdag 6 november 2021. Daarnaast natuurlijk de basis richtlijnen van het RIVM.  

Algemene richtlijnen:  (belangrijkste punten) 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! We vertrouwen er op dat 
iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en denkt aan eigen en andermans gezondheid 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen 
• Houd buiten het sporten 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder. 
• Reinig en desinfecteer je handen bij binnenkomst.   

Richtlijnen in de Sporthal “De Goorns”: 

• Bij het betreden van de sporthal geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) in combinatie 
met een geldige identiteitskaart verplicht is vanaf 18 jaar 

• Dit geldt dus voor de volledige accommodatie, ook voor kleedkamers, 
toiletten en het sportcafe.  

• Dit geldt voor sporters en publiek 
• Voor mensen met een aangestelde functie op of in de sporthal geldt de 

CTB-verplichting niet. Dat betreft o.a. trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers. 
• Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als 

publiek wel een CTB tonen. 
 

Controle Corona Toegangsbewijs (CTB) bij trainingen en wedstrijden: 

• Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een geldig CTB als hij de sporthal betreed. 
• Voorafgaand aan trainingen van leden die 18 jaar en ouder zijn zullen de trainers controleren 

op de aanwezigheid en geldigheid van de CTB. 
• Op wedstrijddagen zal een controleur/vrijwilliger  worden aangewezen/gevraagd  door de 

vereniging  
• Publiek bij wedstrijden en trainingen is toegestaan. Ook hiervoor geldt: voor iedereen van 18 

jaar en ouder is een coronatoegangsbewijs nodig en deze zal gecontroleerd worden 
• Geen geldig CTB is helaas geen toegang tot sporthal  

Richtlijnen voor tegenstanders: 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! We vertrouwen er op dat iedereen zijn 
verantwoordelijkheid neemt en denkt aan eigen en andermans gezondheid 



• Vanaf 6 november is voor iedereen van 18 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs (CTB) 
icm identiteitskaart vereist om toegang te krijgen tot de sportaccommodatie (en 
sportkantine).  Let op: er is een uitzondering op de geldende maatregelen vanaf 6 Nov, voor 
mensen die functioneel aanwezig moeten zijn. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij 
aan coaches en scheidsrechters. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar 
uitwedstrijden, zij moeten wél een CTB tonen 

• Volg de aangegeven instructie in de sporthal op 
• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen zijn open 
• Sportkantine is open 
• Publiek is toegestaan 

Spelers en bestuur van VC Oostermoer proberen een sportieve en bovenal gezonde  
sportomgeving te waarborgen, dat kan alleen met inzet van iedereen. We rekenen dan ook 
op jullie begrip om op de juiste manier, met elkaar met deze nieuwe regels om te gaan. 

Voor vragen en/of opmerkingen:  

Wedstrijdsecretaris@vcoostermoer.nl / 06-53689347 

 

Links 

Nevobo | Coronatoegangsbewijs raakt kernwaarden clubs 

https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf 
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