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Algemene veiligheid- en hygiëneregels 

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

 Blijf ook thuis (en laat je testen) wanneer. 

1. Iemand in jou huishouden op dit moment koorts en/of benauwdheidklachten heeft. 

2. Jij of iemand in jouw huishouden de afgelopen 14 dagen besmet geweest met het Coronavirus. 

3. Jij de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met iemand die besmet is geweest met het 

Coronavirus 

4. Jij in quarantaine zit en/of je advies gekregen hebt thuis te blijven. 

5. Jij de afgelopen 14 dagen in een land/regio geweest bent waar code rood of rode oranje van 

kracht was. 

 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. 

 Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten). 

 Vermijd drukte. 

 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie. 

 Schud geen handen. 

 Hoest en nies in je elleboog. 

 Niet spugen. 

 Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 

Aanspreekpunt voor Gemeente, leden en bezoekers;   

Niek Oostendorp (n.oostendorp@dzc68.nl). 

 

Melding Corona besmetting 

Ben jij besmet met het Coronavirus (geweest) en ben jij op dat moment bij DZC’68 geweest dan verzoeken 

wij jou om dit te melden bij ons, zodat wij actie kunnen ondernemen. Je kunt dit doen door een mail te 

sturen naar info@dzc68.nl. 

 

Communicatielijnen corona-uitbraak/coronageval 

Indien er een corona-uitbraak of coronageval is bij DZC’68 zullen de manager breedtesport of de manager 

prestatiesport contact leggen met teams, vrijwilligers en bezoekers die aanwezig zijn geweest op de 

desbetreffende (wedstrijd)dag. 

 

 



  

Registratie bezoekers 
Vanaf heden moet je, je alleen registreren als je een thuis wedstrijd van DZC'68 1 wilt bezoeken. Middels 
deze registratie kunnen wij de personen traceren en berichten wanneer er een corona geval is geweest op 
de betreffende dag. Voor alle andere wedstrijden, die op ons mooie sportpark worden gespeeld, hoef je, je 
niet meer te registreren. Registreren kan deze link: https://www.dzc68.nl/inschrijven-bezoek 
 

Corona-coördinatoren 
Op trainingsavonden  fungeert de materiaalbeheerder(s) tevens als Corona-coördinatoren. Op 
wedstrijddagen fungeren de gastheren als corona-coördinatoren. De gastheren zijn aanwezig tot een uur 
na aanvang van de laatste wedstrijd. Voornaamste taak van de corona-coördinatoren is het bewaken van 
de richtlijnen en afspraken op de accommodatie van DZC’68. 
 
Maximum aantal bezoekers 
Wij hanteren een maximum aantal bezoekers van 300 personen op ons Sportpark. Dit is exclusief spelers, 
begeleiding rondom teams en overige actieve vrijwilligers.  
 
Looproutes 
Volg de routing op het sportpark.  
 
Staan- en zitplaatsen 
Zit alleen op de daarvoor gemarkeerde plaatsen rondom het veld, kantine en terras. 
 

Kantine 

De kantine is de hele week geopend. In de kantine en op het terras kun je alleen zitten, hierbij hebben wij 

de indeling dusdanig gemaakt dat de 1,5 meter in acht kan worden genomen. De kantine sluit op zaterdag 

om 18:00.  

 

Betalen 

Wij verzoeken iedereen met PIN/contactloos te betalen. 

EHBO/AED 
Er is een EHBO-kit aanwezig in de kantine en er hangt een AED naast de entree van de kantine. Ook zijn er 
op wedstrijddagen EHBO’ers aanwezig bij DZC’68.  
 
Toiletten 
Doordeweeks kun je enkel gebruik maken van de toiletten boven. Dit geldt ook voor spelers die aan het 
trainen zijn! Op wedstrijddagen kunnen alle toiletten gebruikt worden.  
 
Waterpunt 
Doordeweeks kunnen kleedkamer 1 en 2 worden gebruikt als waterpunten. 
 
Bidons 
Doordeweeks en op zaterdag dient iedereen zijn/haar eigen bidon mee te nemen. Zorg dat je voldoende 
water bij je hebt, dus neem desnoods 2 bidons mee of een grotere fles. 
 
Materialen 
Alleen trainers en overige vrijwilligers hebben toegang tot de kelder om ballen, hesjes en pylonnen op te 
halen en terug te brengen bij de materiaalbeheerder in het materiaalhok. 
 

 

https://www.dzc68.nl/inschrijven-bezoek


  

Kleedkamergebruik 

Doordeweeks kan er geen gebruik worden gemaakt van kleedkamers. Dus; kom in voetbalkleding naar 

DZC’68 en kleed je thuis om. Jouw schoenen kun je op het trainingsveld verwisselen! Ook zal je dus thuis 

moeten douchen. 

Op wedstrijddagen kunnen alleen onze bezoekers, die meer dan 50 kilometer moeten reizen, gebruik 
maken van kleedkamers. Dit geldt voor alle teams! Dus DZC’68 teams dienen bij thuiswedstrijden 
omgekleed naar de club komen en kunnen zich na de wedstrijd niet douchen bij DZC’68. Dit geldt tevens 
voor onze bezoekers die minder dan 50 kilometer moeten reizen.  
 
Kleding 
Normaliter dienen de wedstrijdtenues centraal gewassen te worden. Vanwege de maatregel in het 
kleedkamergebruik, zal de kleding dus vanaf heden individueel uitgedeeld en gewassen moeten worden.  
 
Teambesprekingen 
Voor O19 & seniorenteams; voorafgaand aan wedstrijden kan er geen wedstrijdbespreking gedaan worden 
in de accommodatie of kleedkamers, aangezien de 1,5 meter dan niet in acht genomen kan worden. Dit 
geldt tevens voor de rust en na de wedstrijd. Wij adviseren om dit buiten op het wedstrijdveld of andere 
rustige plek te doen. Dit geldt tevens voor overige  informatiebijeenkomsten met spelers, ouders, etc. 
 
Dug-out 
Voor O19 & seniorenteams; Ook in de dug-out tijdens de wedstrijd geldt; Houdt 1,5 meter afstand van 
elkaar. Ga alleen zitten op de gemarkeerde plaatsen in de dug-out of ga naast de dug-out zitten/staan. 
 
Vergaderingen 
Er mogen vergaderingen georganiseerd en gehouden worden in het clubgebouw van DZC’68 door de 
verschillende coördinatoren. Hier zitten een aantal voorwaarden aan verbonden; Vergadering en ruimte 
dient gereserveerd te worden door te noteren in de agenda achter de bar en de 1,5 meter afstand dient in 
acht gehouden te worden. Inventariseer dus van te voren met hoeveel personen je in de gereserveerde 
ruimte kunt vergaderen.  Kun je de 1,5 meter afstand niet waarborgen?  Vergader dan via de digitale weg! 
 
Verzamelen uitwedstrijden 
Om onnodige drukte te vermijden adviseren wij om te verzamelen op de parkeerplaats van DZC’68 of 
andere parkeerplaats. Vanaf 13 jaar; Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één 
vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. 


