Corona-protocol
We willen bij S.C.E weer voetballen. Om dat te kunnen realiseren in deze lastige tijd zijn er
aanvullende spelregels en maatregelen nodig. De amateurverenigingen van Nijmegen, verenigd in
de FAN, zijn de afgelopen week (24 augustus) bij elkaar gekomen om samen een afspraak te
maken over een gezamelijke aanpak. Alle verenigingen willen op een zoveel mogelijke gelijke
wijze het nieuwe seizoen gaan starten. Als de omstandigheden dat mogelijk maken en de
voorschriften kunnen worden gerespecteerd, kan en mag elke vereniging “positief afwijken”.
Uiteraard moeten we het wel met z’n allen samen doen, vrijwilligers, leden, ouders, trainers etc.
Elkaar aanspreken en heb respect voor elkaar. Dat is belangrijk. En neem uiteraard zelf je
verantwoordelijkheid.
Heel veel succes.

1. Jeugd t/m JO12: Geen kleedkamer en niet douchen.
Spelers gekleed in wedstrijdkleding naar sportpark en na de wedstrijd in wedstrijdkleding naar
huis. Dit betekent dat de wedstrijdkleding dit seizoen door de ouders zelf gewassen moet gaan
worden.
2. Jeugd JO13 t/m JO18: Wel een kleedkamer, maar niet douchen.
Tenzij de vereniging binnen de RIVM-regelgeving (maximaal 6 spelers per kleedkamer en
maximaal 2 spelers douchen) dit wel kan organiseren door voor de elftallen 2 of meer
kleedkamers ter beschikking te stellen. Is uiteraard afhankelijk van het wedstrijdprogramma en
zal steeds per week moeten worden beoordeeld.
Wanneer een vereniging geen kleedkamer beschikbaar heeft/stelt, kan de leiding van het elftal
besluiten om gekleed in wedstrijdkleding naar de wedstrijd te komen en na de wedstrijd in
wedstrijdkleding naar huis te gaan. In dat geval zal de wedstrijdkleding door de ouders
gewassen moet gaan worden.
Voor de jeugdteams geldt verder dat er in de kleedkamers geen wedstrijdbesprekingen kunnen
worden gehouden. Dit gebeurt zoveel mogelijk op het veld.

3. Senioren: Geen kleedkamer en ook niet douchen.
Tenzij je als vereniging binnen de rivm-regelgeving (maximaal 6 spelers per kleedkamer en
maximaal 2 spelers douchen) dit wel kan organiseren door voor de elftallen 2 of meer
kleedkamers ter beschikking te stellen. Is uiteraard afhankelijk van het wedstrijdprogramma en
zal steeds per week moeten worden beoordeeld.
Ook hier geldt geen wedstrijdbesprekingen in de kleedkamer, maar op het veld.

4. Uitpubliek:
Om het aantal mensen op ons sportpark zo laag mogelijk te houden is het uitpubliek niet
welkom. Dit geldt niet voor leiders, trainers, begeleiding, bestuursleden en ouders van
kinderen. Wel afstand houden (1,5 meter) rondom de velden.

 Dit zijn de regels voor de Nijmeegse voetbalverenigingen.


Als er een uitwedstrijd is bij een vereniging buiten Nijmegen, dan moet deze vereniging
worden benaderd om na te gaan welke richtlijnen zij hanteren.

Uiteraard heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid, dus:
 Ben je ziek kom niet naar het sportpark
 Houd afstand (1,5 meter) van elkaar

