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LSVV  en Corona in 20/21: Algemeen     

Vanaf augustus 2020 zijn we bij LSVV weer gestart met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Helaas hebben 
we hierbij nog steeds te maken met corona.    
 
Belangrijk daarbij is dat nog steeds bepaalde afspraken in gedrag met elkaar worden opgevolgd. Het corona-
virus is nog altijd actief en het is van belang dat er vanuit de grotere vrijheden niet meer besmettingen volgen.  
 
Graag ieders medewerking hierbij! 
 
Dit document is aangepast voor LSVV met als basis de richtlijnen van overheid NL en het sportprotocol van 
NOC/NSF, wat geldt voor alle sportverenigingen. Dit protocol is te lezen via   https://nocnsf.nl/sportprotocol  
 
LEES DIT DOCUMENT EN HET SPORTPROTOCOL VAN NOC/NSF  EEN KEER GOED DOOR! 

 
Algemeen 
-Bij gezondheidsklachten, koorts/hoesten/aanhoudend snotterig of griepachtige klachten, zelf of bij directe 
familieleden, niet naar LSVV komen om zelf te trainen, training te geven, supporteren of om kinderen weg te 
brengen/op te halen!  Is er sprake van een (mogelijke) COVID-19 besmetting, in ieder geval 14 dagen vrij zijn 
van klachten ivm besmettingsgevaar.  
-Geen acties die de basisregels van de overheid inzake corona ondermijnen.  
-Bij twijfel: Laat je testen! Na een positieve test: Neem contact op met een aanspreekpunt uit het bestuur! 
 
Begeleiders/trainers van de actieve teams zijn verantwoordelijk en aan te spreken mbt uitvoering van de 
COVID-19 regels.  
 
Voor de leeftijdsgroepen vanaf 18 jaar, de O19 en senioren geldt, buiten het voetbal, overal 1,5 M afstand.  
Dus:  -op het LSVV complex, in de kleedkamers, douches en toiletten 

-in de kantine van LSVV  
 -voor ouders & andere toeschouwers  

-voor de train(st)ers vanaf 18 jaar, dus O19 en senioren, buiten de voetbalactiviteiten om 
-voor de spe(e)l(st)ers vanaf 18 jaar, dus O19 en senioren, buiten de voetbalactiviteiten om 

 
Voor de binnenruimtes, kleedkamers/douches/toiletten/kantine gelden aangepaste regels. 
In de bijlages per onderdeel staan de aangepaste regels aangegeven.   
 
Voor de spe(e)l(st)ers, officials en overige sporters blijft gelden: 
-Eigen drinkbekers, het liefst thuis vullen, niet uitlenen, water om te drinken! 
-Douche zoveel mogelijk thuis!  
 
Tevens geldt voor iedereen dat wanneer de instructies vanuit de overheid/RIVM, die door LSVV worden 
gehanteerd, herhaaldelijk, niet worden opgevolgd, zij kunnen worden weggestuurd van de training/de 
wedstrijd of het complex. 
 
Bij LSVV zijn de bestuursleden of leden van de jeugdcommissie aan te spreken voor vragen of opmerkingen.  
 
Verder zijn er bij LSVV aanspreekpunten vanuit bestuur, bij specifieke vragen of opmerkingen:  
Koen van der Voort, via koen.vandervoort@lsvv.nl of via 06-12071464 
Paul van Uitert, via paul.vanuitert@lsvv.nl of via 06-12156095 
 
Tot zover, alvast bedankt voor de medewerking.  
Heel veel plezier weer bij de trainingen, wedstrijden, als medewerker of als supporter! 
 
Welkom bij LSVV, Join the Club! 
 
Met sportieve groeten 
Bestuur LSVV  
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LSVV  en Corona in 20/21: Op en rond het complex Voorwaarts 
Het complex Voorwaarts van LSVV 
Uitsluitend de hoofdingang bij de fietsenstalling zal toegang tot het complex geven.  
Tot een maximum van 250 personen per wedstrijd mogen er aanwezig zijn op het complex van LSVV, met 
inachtneming van de 1,5 M afstand. Na afloop van de wedstrijd vallen ook de spelersgroepen tot deze 
categorie en dus als onderdeel van de 250 personen aanwezig.  
Boven dit aantal zal LSVV geen personen toelaten op het complex.  
LSVV gaat niet met registratie of reservering van bezoekers aan het complex aan de slag.  
Conform de overheidsregels zal er wel in/om de kantine met registratie worden gewerkt! 
 

De kleedkamers van LSVV 
Maximaal 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd mag de kleedkamer worden betreden, indien vrij.  
Neem in 1 keer alle spullen mee naar het veld, voor de wedstrijd, zodat er minimaal in- en uitloop ontstaat. 
Vlak voor de wedstrijd begint mag er niet meer naar de kleedkamer worden teruggekeerd.  
 
t/m 12 jaar, bij LSVV t/m de O13 
Voor de leeftijdsgroep t/m 12 jaar, t/m O13, mogen er maximaal 2 begeleiders per team bij de kleedkamers 
aanwezig zijn. Geen ouders in de gang en/of kleedkamers.  Tijdens de rust mogen de t/m O13 teams in de 
kleedkamer. De 2 begeleiders hebben de verantwoording om onderling 1,5 M afstand te houden. 
 
13 t/m 17 jaar, bij LSVV vanaf de O14 t/m de O17 
Voor de leeftijd vanaf O14 t/m O17, is het verboden voor coaches, trainers, ouders of andere begeleiders om 
zich in de kleedkamers te bevinden. Alle besprekingen of aanwijzingen dienen buiten plaats te vinden. Tijdens 
de rust mogen de teams vanaf O14 t/m O17 in de kleedkamer, zonder begeleiders, deze moeten buiten blijven.   
   
18 jaar en ouder, bij LSVV vanaf de O19, incl. senioren 
Voor de spelers van de leeftijd vanaf O19, incl. senioren, geldt een maximum van 8 spelers per kleedkamer. 1,5 
M afstand geldt voor deze leeftijdsgroep zowel in het omkleedgedeelte als voor het douchegedeelte.  
 
Er zullen 2 kleedkamers per team vanaf O19 worden ingepland. De kleedkamers worden tijdens de wedstrijd  
gebruikt door andere teams, gaan niet op slot! Hou kledingspullen dus compact en laat geen waardevolle 
spullen achter!    
 
In de gang bij de kleedkamers moet 1,5 M afstand worden gehouden door elkaar breed te passeren en ook in 
de lengte de afstand in acht te houden. Het is niet toegestaan om de doorgang tussen de kantine en de 
kleedkamers regulier te gebruiken. Dit is aangegeven. Deze doorgang is uitsluitend te gebruiken in het geval 
van nood/calamiteit.  
 
Uitsluitend spelers, officials en 1 begeleider per team mogen zich in de kleedkamer(-gang) bevinden.  
Verzamel niet in de gang, blijf er ook niet hangen maar loop door naar buiten of naar je kleedkamer waarnaar 
je op weg bent.  
De peptalk voorafgaande de wedstrijden vanaf O19, incl. senioren, moet op het veld, niet in de kleedkamer.  
 
Tijdens de rust blijven de teams vanaf O19, incl. senioren op het veld. Er wordt geen enkel team vanaf O19, 
incl. senioren, tijdens de rust, toegestaan in de kleedkamers te verblijven.   
Na afloop van de wedstrijd zo veel mogelijk thuis douchen. Bij LSVV: zo snel mogelijk douchen, 1 persoon per 
actieve douchekop in de doucheruimte.  
Snel de kleedkamer weer vrij maken, uiterlijk 30 minuten na de wedstrijd moet het kleedlokaal weer leeg zijn. 
 

De scheidsrechterskleedkamers van LSVV 
Per moment mag in de scheidsrechterskleedkamers van LSVV, 3 in totaal, maar 1 persoon tegelijk aanwezig 
zijn. Scheidsrechters zullen met elkaar moeten afstemmen welke volgorde er wordt gehanteerd.  
 

De toiletten bij LSVV 
Voor personen vanaf 18 jaar geldt in de toiletruimtes 1,5 M afstand.   
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De kantine bij LSVV 
Tot een maximum van 100 personen, of minder als dit door LSVV wordt aangegeven, mogen bezoekers 
aanwezig zijn in de kantine van LSVV, altijd met inachtneming van de 1,5 M afstand. 
 
In de kantine zijn looproutes en signing aangebracht die bezoekers geacht worden te volgen en op te volgen.  
Zijn bezoekers met een groepje bij LSVV op het complex aanwezig, laat dan 1 persoon een bestelling uitvoeren 
en verblijf met de rest van het groepje zoveel als mogelijk buiten bij het veld of op een toegewezen zitplaats.  
 
Blijf je in de kantine, dan zul je gebruik moeten maken van een aanwezige zitplaats. Kom je uitsluitend een 
bestelling ophalen, dan maak je gebruik van de aangegeven looproute in de kantine.  
 
Blijven staan in de kantine, om de verkregen consumptie te nuttigen, is niet toegestaan.  
 
Stoelen en tafels mogen niet in een andere opstelling worden gezet of worden uitgebreid.  
Maak je buiten de kantine gebruik van de diensten en/of producten van de kantine, dan moet je, indien je je 
niet wilt verplaatsen en conform overheidsregels, gebruik maken van de toegewezen vaste zitplaatsen.  
 
Stil blijven staan in een groep voor de tribune of net buiten de kantine is geen mogelijkheid.  
Indien je niet op 1 plaats blijft maar onderdeel bent van doorstroming, volg dan de looproutes zoals 
aangegeven en houdt de 1,5 M regel in acht.  
 
Boven het aantal van 100 personen zal LSVV geen personen toelaten in de kantine.  
 
LSVV gaat met registratie van bezoekers aan de slag, volgens de wettelijke verplichting, voor iedereen die 
gebruik maakt van de aanwezige en toegewezen zitplaatsen.  
 
Graag afrekenen per kaart of met de mobiel, zo min mogelijk met cash-geld! 
 
Er mag geen glaswerk buiten de kantine worden gebracht! 
 

Wedstrijdsecretariaat bij LSVV 

In het wedstrijdsecretariaat bij LSVV geldt de 1,5 M regel voor personen vanaf 18 jaar. Zowel tijdens 
overlegsituaties als bij ontvangst  van gasten moeten de standaard corona-regels worden opgevolgd.  
 
In het wedstrijdsecretariaat geldt een maximum aan personen. Dit is aangegeven.  
 

De bestuurskamer bij LSVV 
In de bestuurskamer bij LSVV geldt de 1,5 M regel voor personen vanaf 18 jaar. Zowel tijdens 
wedstrijdbesprekingen, overlegsituaties, als bij ontvangst van gasten moeten de standaard corona-regels 
worden opgevolgd.  
 
In de bestuurskamer geldt een maximum aan personen. Dit is aangegeven.  
 
In alle gevallen moet de instructie van de medewerkers van LSVV worden opgevolgd!  
 
Bij opmerkingen of klachten kunt u zich wenden tot het bestuur van LSVV.  
 
Veel voetbalplezier en sportieve strijd het komende voetbalseizoen, zowel op het veld als langs de lijn. 
 
Met sportieve groet,  
 
Bestuur LSVV 
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LSVV  en Corona in 20/21: Op bezoek bij andere verenigingen 
 
Uitwedstrijden 

Bij uitwedstrijden is niet altijd bekend wat er voor regels bij de bezoekende club gelden. Probeer zo goed 
mogelijk geïnformeerd te zijn voorafgaande aan vertrek.  
 
Hou rekening met de mogelijkheid dat je bij een andere vereniging niet kan douchen en weer in je 
tenue/trainingspak naar huis moet keren. Thuis douchen is dan de enige mogelijkheid. 
Bij LSVV douchen na terugkomst van een uitwedstrijd is niet mogelijk.  
 

Vervoer 
t/m 12 jaar, bij LSVV t/m de O13 
Voor de leeftijdsgroep t/m 12 jaar, t/m O13, zijn in principe geen beperkingen voor vervoer in personenauto’s.  
Indien er meer dan 1 persoon 17+, niet uit hetzelfde huishouden, in de personenauto aanwezig is, wordt er 
geadviseerd om 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje op te doen tijdens het verblijf in de auto.    
 
13 t/m 17 jaar, bij LSVV vanaf de O14 t/m de O17 
Voor de leeftijdsgroep O14 t/m O17 wordt geadviseerd om tijdens vervoer naar uitwedstrijden in de 
personenauto een mondkapje op te doen in verband met de aanwezigheid van een persoon van minimaal 18 
jaar, de chauffeur. Dit geldt indien er personen in de auto zitten die niet tot hetzelfde huishouden behoren.    
   
18 jaar en ouder, bij LSVV vanaf de O19, incl. de senioren 
Voor de leeftijdsgroep vanaf O19, incl. senioren, wordt geadviseerd om tijdens vervoer naar uitwedstrijden in 
de personenauto een mondkapje op te doen. Dit geldt indien er personen in de auto zitten die niet tot 
hetzelfde huishouden behoren.    
 
Collectief vervoer, taxibusjes 
Indien er wordt gereisd met taxibusjes is het een verplichting voor de leeftijdsgroepen vanaf 13 jaar (bij 2 of 
meer personen) om een mondkapje te dragen tijdens het verblijf in het taxibusje. Tevens dient er per 
inzittende een actuele gezondheidsverklaring naar waarheid te zijn ingevuld en ondertekend. Een 
vertegenwoordiger vanuit de begeleiding dient dit te waarborgen. De gezondheidsverklaringen zijn via je 
hoofdleider aan te vragen.  
 
Collectief vervoer, touringcar 
Indien er wordt gereisd met een touringcar is het een verplichting voor de leeftijdsgroepen vanaf 13 jaar (bij 2 
of meer personen) om een mondkapje te dragen tijdens het verblijf in de touringcar. Tevens dient er per 
inzittende een actuele gezondheidsverklaring naar waarheid te zijn ingevuld en ondertekend. Een 
vertegenwoordiger vanuit de begeleiding dient dit te waarborgen. De gezondheidsverklaringen zijn via je 
hoofdleider aan te vragen. 
 
Openbaar vervoer, veerpont naar Texel 
Regels die algemeen gelden voor het OV. 
 

Bij de vereniging aangekomen 
Hou in de gaten dat er bij de uit-vereniging regels gelden die je wellicht niet gewend bent. Hou je aan deze 
regels! Indien er geen of onvoldoende regels zijn, tracht dan op de juiste en verantwoorde manier volgens de 
basisregels van Overheid NL en het RIVM te handelen, met gebruik van gezond verstand.  
 
Bij opmerkingen, vragen of klachten kunt u zich wenden tot de aanspreekpunten van het bestuur van LSVV.  
 
Veel voetbalplezier en sportieve strijd het komende voetbalseizoen,  
 
Met sportieve groet,  
 
Bestuur van LSVV 


