
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Corona protocol FC Breukelen 
Versie: 15 november 2021 
 
Beste sporter, 
 
Naar aanleiding van de persconferentie op vrijdag 12 november, hierbij een update van de Corona 
maatregelen die gelden bij FC Breukelen. 
 
Wij roepen onze leden, ouders van onze jeugdleden en bezoekers op om zich te houden aan deze 
regels.  
 
Alleen door ons strikt te houden aan de regels, kunnen we verantwoord blijven sporten.  
 
Algemene uitgangspunten RIVM 

▪ Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
▪ Heb je 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;  
▪ Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het  
▪ Sporten en tot kinderen t/m 12 jaar;  
▪ Vermijd drukte;  
▪ Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;  
▪ Schud geen handen;  
▪ Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht. 

 
 
Wedstrijden, competities en trainingen 
Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen blijven voetballen, dit verandert niet. Tijdens het 
sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de 
sportbeoefening.  
 
We vragen u allemaal weer mee te werken aan deze maatregel en vanaf maandag 15 november 
uw zoon of dochter te brengen naar de training en de wedstrijd en daarna ofwel op de 
parkeerplaats te wachten ofwel even naar huis te gaan tot het moment dat hij/zij weer opgehaald 
kan worden. 
 
Coronatoegangsbewijs (CTB) 
Sporters vanaf 18 jaar bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij 
het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB 
tonen. De CTB is ook vereist voor het betreden van de kantine en het terras. 
 
Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen 
coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig 
moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. 
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Het sportpark is enkel toegankelijk voor spelers, trainers, wedstrijdofficials en vrijwilligers. 
Voor bezoekende teams verzoeken wij het maximum tot 5 rij-ouders te beperken (inclusief 
eventuele grensrechters en/of leiders). Zij hoeven geen CTB te tonen.  
 
Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die 
hoedanigheid de sportvelden, tribunes en sportlocaties op de sportaccommodatie verlaten. 
 
Kantine 
Onze kantine en het terras zijn toegankelijk op vertoon van het coronatoegangsbewijs. In de 
kantine en op het terras gelden vaste zitplaatsen. Bij het verplaatsen door de kantine is het dragen 
van een mondkapje verplicht.  
 
Kleedkamers en toiletten 
De kleedkamers en douches zijn geopend. In de kleedkamers en douches zijn alle 
basismaatregelen van toepassing: 1,5 meter afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten en 
zorg voor voldoende frisse lucht.  
 
Vervoer naar wedstrijden en trainingen 
Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten 
adviseren wij personen vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen; 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 
Namens het bestuur van FC Breukelen 


