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Het is fijn dat we weer kunnen voetballen en dat het voetbalseizoen weer begint. Het 

coronavirus is nog steeds actief, dus we zullen wel diverse maatregelen moeten 

nemen om veilig en verantwoord te kunnen voetballen. Ook voor supporters, 

begeleiding en vrijwilligers zijn er diverse richtlijnen die we in het coronaprotocol AVC 

Heracles opgenomen hebben. 

We hanteren daarbij onder meer de geldende richtlijnen van de overheid, NOC*NSF 

en de KNVB. 

 

Door het protocol toe te passen willen we het volgende bereiken: 

 

1. AVC Heracles dient geen plek te zijn waar mensen een grotere kans lopen 

besmet te worden. Als dat het geval is kan onze accommodatie gesloten 

worden. 

2. We willen blijven voetballen. In deze tijden van beperkingen wil AVC 

Heracles een plek zijn waar mensen kunnen ontspannen. 

3. Voorkomen dat we boetes opgelegd krijgen als vereniging maar ook voor 

individuele leden/vrijwilligers/bezoekers. 

 

Algemeen 

▪ Voor alles geldt: neem je verantwoordelijkheid. Voor de gezondheid van jezelf èn 

van een ander. 

▪ Heb je griep- of verkoudheidsklachten, dan blijf je thuis. 

▪ Is er iemand in je directe omgeving die positief is getest, of die wacht op de 

uitslag van een test, dan blijf je thuis. 

▪ Vanaf 18 jaar houd je 1,50 meter afstand. 

▪ Was handen regelmatig door gebruik te maken van de aanwezige handgel. 

▪ Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld, in kantine of op terras is niet 

toegestaan. 

  

Kantine 

In de kantine gelden dezelfde maatregelen als in de horeca. AVC Heracles moet zich 

dus ook conformeren aan de regels van de Koninklijke Horeca Nederland (voor meer 

informatie zie ook https://hsn-horeca.nl/nieuws/corona-regels-horeca/). 

▪ In de kantine is een zitplaats verplicht. Volg de aangegeven route om naar je 

aangewezen plaats te gaan. Is er geen zitplaats beschikbaar, dan geldt vol=vol. 

Je kunt dan bestellen maar dient je consumptie/snack buiten te nuttigen. In de 

kantine kunnen momenteel maximaal 31 personen exclusief barmensen 

aanwezig zijn. 

https://hsn-horeca.nl/nieuws/corona-regels-horeca/


 
 

▪ Bij binnenkomst in de kantine dien je je te registreren door het  

opschrijven van je naam + telefoonnummer (+ dag en tijdstip) in het  

daarvoor bedoelde registratieboek. 

▪ Zowel in de kantine als op het terras is het niet toegestaan om tafels en/of stoelen 

te verplaatsen. 

▪ Voor het gebruik van consumpties uit zowel de keuken als de bar geldt dat je de 

aangegeven looproute volgt. Bestel zoveel mogelijk per tafel om het aantal 

bewegingen te beperken. 

▪ Houd bij het bestellen van je consumptie bij de bar of keuken ook 1,50 meter 

afstand tot onze bar- en keukenvrijwilliger. 

▪ Tot nader order kunnen uit de keuken alleen gerechten van de kleine kaart 

besteld worden (dus gerechten die direct uit te leveren zijn).  

▪ Ook bij het bestellen van consumpties of snacks om deze buiten de kantine te 

nuttigen is het registreren verplicht. Na ontvangst en betaling van je bestelling 

verlaat je de kantine via de aangegeven route (achterzijde kantine). 

▪ Betalen in de kantine gebeurt bij voorkeur per PIN. Bij de koffiecorner is alleen 

contante betaling mogelijk.  

 

Kijken naar de wedstrijd 

▪ Boven de leeftijd van 18 jaar houd je 1,50 meter afstand tot elkaar bij het kijken 

naar wedstrijden. 

▪ Blijf niet hangen voor of in de aangegeven looppaden in de kantine en op het 

terras, en in de paden van en naar de kleedkamers. 

 

Wedstrijden 

▪ Trainer en leider zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels binnen het 

team. 

▪ Wedstrijdbespreking is op het veld (nadrukkelijk niet in kleedkamer en/of 

spreekkamers).  

▪ We geven elkaar geen hand bij aanvang wedstrijd. 

▪ In de rust van wedstrijden is er ranja (in de ochtend) en thee (in de middag) 

beschikbaar. Dit moet voorafgaand aan de wedstrijd in de kantine worden besteld 

door de trainer/leider. En kan worden opgehaald bij de achteringang van de 

kantine.   

▪ Let wel: Alleen de trainer of de elftalbegeleider haalt de drankjes op.   

▪ Voor de senioren- en JO/MO teams vanaf JO13 zijn kleedkamers beschikbaar 

met inachtneming van 1,50 meter afstand. Bij indeling van de kleedkamers gaan 

onze gasten voor.  

▪ Bij wedstrijden zijn er geen kleedkamers beschikbaar voor AVC Heracles teams 

t/m JO12. Spelers van de JO8 t/m JO12 teams komen in wedstrijdtenue naar het 

complex. Voor de bezoekende teams in deze leeftijdscategorie zijn wel 

kleedkamers beschikbaar.  



 
 

▪ Let wel: Het kan dus voorkomen dat teams in verschillende groepen  

(Bij senioren en vanaf JO19 maximaal 8 personen) gebruik kunnen maken  

van de kleedkamer.  

Er wordt op vertrouwd dat dit binnen het eigen team wordt opgelost.  

▪ Kleedkamer(s) wordt/worden door het team en binnen de gestelde tijd netjes 

achtergelaten (instructies staan op de kleedkamerdeur). Alleen op deze manier 

kunnen we zoveel mogelijk teams gebruik laten maken van de kleedkamers. 

▪ Teams die op een klein veld spelen, blijven tijdens de ‘rust’ op het veld. Gebruik 

van kleedkamer (JO13 t/m JO17) tijdens de “rust” kan alleen bij beschikbaarheid 

en dan mogen er maximaal 2 volwassenen in de kleedkamer aanwezig zijn. 

 

Testen 

▪ Bij klachten laat je je testen bij de GGD en meld je dat aan het bestuur (via: 

hoofdbestuur@avcheracles.nl).   

▪ Wanneer iemand getest is door de GGD, gaat de betreffende persoon in 

quarantaine (volgens de RIVM-richtlijn) tot de uitslag bekend is. 

Personen die getest zijn maar waarvan de uitslag nog niet bekend zijn dus niet 

welkom op het complex van AVC Heracles.  

Ook gezinsleden/huisgenoten van de geteste persoon zijn niet welkom op het 

complex. 

▪ Het team waarvoor de speler uitkomt, speelt en traint niet tot de uitslag bekend is.  

▪ Bij een negatieve uitslag kan het team weer normaal trainen en wedstrijden 

spelen.  

▪ Bij een positieve uitslag kan het team minimaal 10 dagen niet aan trainingen 

en/of wedstrijden deelnemen! Aanvullend zal advies van de GGD worden 

gevraagd over welke maatregelen/beperkingen nog meer gelden. Hierover zal 

nadere communicatie plaatsvinden met het desbetreffende team.  

  

 

Tenslotte 

AVC Heracles vraagt alle leden/vrijwilligers en bezoekers dit protocol te volgen. We 

vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van een ieder hierin. Elkaar 

aanspreken op de richtlijnen is helpend en moedigen we aan.  

 

Laten we ons aan de richtlijnen en dit protocol houden. Voor je eigen en ieders 

gezondheid. Onze slogan Samen zijn we sterker geldt in de huidige tijd nog 

meer dan ooit. 
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