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Inleiding 
Op 28 September 2020 heeft de Nederlandse Overheid samen met het RIVM besloten aanvullende 
maatregelen omtrent het coronavirus te nemen per 29 september 18:00. In de praktijk betekent dit 
dat trainingen en wedstrijden regulier doorgang vinden, maar hierbij geen toeschouwers welkom zijn. 
Daarnaast is de kantine gesloten. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 20 oktober 2020.  
 
Dit document is een vervolg op het eerdere protocol wat in werking was tot en met 28 september 
2020. In dit aangepaste protocol wordt er richting gegeven aan het handelen van trainers, 
begeleiders, sporters en ouders die gebruik maken van ons sportpark in het seizoen 2020-2021 en is 
van kracht zolang de aanvullende maatregelen vanuit de overheid gelden. Het protocol is opgesteld 
aan de hand van de richtlijnen die zijn opgesteld door de Rijksoverheid, het RIVM, het NOC*NSF en de 
gemeente Haarlemmermeer. Het Corona protocol van v.v. Kagia is opgesteld om ervoor te zorgen dat 
alle activiteiten op het sportpark goed verlopen volgens de gestelde regels en afspraken vanuit hogere 
instanties. v.v. Kagia is verantwoordelijk voor de handhaving van dit protocol in samenwerking met de 
gemeente Haarlemmermeer. Beide partijen kunnen bij herhaaldelijk overtreden van de maatregelen 
toezien op sancties. Deze sancties zijn bijvoorbeeld het uitsluiten van deelname aan activiteiten van 
(groepen van) personen tot zelfs het sluiten van de accommodatie. Bij het niet nastreven van het 
protocol zal v.v. Kagia de eventuele boetes kunnen verhalen op de desbetreffende personen. 
 
Onderwerpen die in dit protocol aan bod komen zijn de algemene basisregels die v.v. Kagia heeft 
opgesteld. Deze algemene basisregels dient iedere bezoeker na te leven tijdens een bezoek aan ons 
sportpark. Tevens worden er specifieke regels en maatregelen toegelicht voor trainingen, wedstrijden, 
kantine- en kleedkamergebruik. v.v. Kagia vraagt en verwacht dat u de benodigde specifieke regels tot 
u neemt voorafgaand aan het bezoek aan ons sportpark.  
 
Het bestuur van v.v. Kagia ziet het als een grote verantwoordelijkheid om het beoefenen van onze 
sport mogelijk te maken en anderzijds te zorgen voor het respecteren en hanteren van de gestelde 
maatregelen. Wij vragen u dringend dit protocol in acht te nemen in het belang van de gezondheid van 
alle bezoekers van ons sportpark. 
 
Bij eventuele veranderingen vanuit het RIVM, NOC*NSF, gemeente Haarlemmermeer en de 
Rijksoverheid zal het protocol aangepast worden. Iedere aanpassing wordt gecommuniceerd via de 
website en social media kanalen van v.v. Kagia.  
 
Tot slot willen we iedereen heel veel voetbalplezier wensen en hopen we bovenal dat iedereen gezond 
blijft. 
 
Bestuur v.v. Kagia 
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Algemene basisregels 
Geldend voor alle personen die het sportpark van v.v. Kagia betreden 
 
v.v. Kagia verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen: 
 
Basisregels vanuit het RIVM en de Overheid: 

• Te allen tijde: Gebruik uw gezond verstand, dit staat voorop; 
• Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen; 
• Komt u terug uit een gebied waarvan door het RIVM wordt aangeraden na thuiskomst in 

zelfquarantaine te gaan?: Volg dit op en vermijd bezoek aan ons sportpark;  
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• Ben je 18 jaar of ouder?: Houd 1,5 meter afstand van anderen; 
• Was vaak uw handen met water en zeep, juist voor en na bezoek aan ons sportpark; 
• Vermijd drukte en schud geen handen; 
• Nies en hoest in je elleboog. 

 
Basisregels die specifiek gelden tijdens een bezoek aan sportpark v.v. Kagia: 

• Bij aankomst wordt iedereen verzocht via de ingang aan de zijde van het clubgebouw het 
sportpark te betreden; 

• Bij vertrek wordt iedereen verzocht via de uitgang aan de zijde van de fietsenstalling het 
sportpark te verlaten. 

• Volg te allen tijde de looprichtingen die op het sportpark zijn aangegeven; 
• Mensen ouder dan 18 jaar dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel binnen als buiten; 
• De teambegeleider is verantwoordelijk voor de spelers binnen de muren van het sportpark; 
• Op wedstrijddagen is het (jeugd)bestuur aanspreekpunt m.b.t. het naleven van de 

coronamaatregelen. Aanwijzingen van hen dienen direct opgevolgd te worden; 
• Bij calamiteiten is de teambegeleider verantwoordelijk voor de communicatie richting de 

ouders en/of spelers. Zorg dus dat uw meest recente contactgegevens bij ons bekend zijn. 
• Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark; 
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Toegang sportpark v.v. Kagia 
 

• Tijdens trainingen en wedstrijden is het sportpark enkel toegankelijk voor spelers, leiders, 
trainers, scheidsrechters, KNVB functionarissen en overige (door het (jeugd)bestuur)) 
aangewezen functionarissen;  

• Het voetbalcomplex is niet toegankelijk voor ouders/toeschouwers die geen team gerelateerde 
functie hebben;  

• Ouders wordt verzocht hun kind zo veel als mogelijk zelfstandig lopend of fietsend naar de 
vereniging te laten komen. Indien niet mogelijk wordt verzocht het kind met de auto te 
brengen, waarbij ouders de auto niet zullen verlaten en zo snel mogelijk van het 
parkeerterrein zullen vertrekken; 

• Spelers van teams t/m JO12 worden door hun trainer opgewacht bij de fietsenstalling bij 
aanvang training/wedstrijd en hier na afloop teruggebracht; 

• Trainers en spelers mogen voor en na hun eigen wedstrijd niet gaan kijken bij 
wedstrijden/trainingen van andere teams, omdat zij dan onder de categorie ‘toeschouwer’ 
geschaard worden. Verzocht wordt zo snel mogelijk na de training/wedstrijd het complex te 
verlaten; 

• Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 19 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder 
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken 
naar de wedstrijd. De groep chauffeurs mag niet groter zijn dan absoluut noodzakelijk; 

• De kantine en het terras blijven gesloten. Noodzakelijke vergaderingen en overleggen zijn 
alleen toegestaan in kleine groepen. 
 
 

Thuiswedstrijden Kagia 1: 
• Bij thuiswedstrijden van Kagia 1 is tevens beperkt toegang voor bestuursleden van de 

bezoekende vereniging. Bestuursleden wordt verzocht direct na afloop van de wedstrijd het 
sportpark te verlaten; 

• Bij thuiswedstrijden van Kagia 1 is tevens beperkt toegang voor pers. Pers wordt uitdrukkelijk 
verzocht geen persoonlijk contact met spelers en begeleiders te zoeken. Daarnaast dient men 
direct na afloop van de wedstrijd het sportpark te verlaten.  
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Trainingen 
Geldend voor alle spelers & trainers! 
 
Naast de algemene basisregels van v.v. Kagia gelden er ook specifieke regels tijdens de trainingen die 
op het sportpark plaatsvinden. v.v. Kagia verwacht dat de onderstaande maatregelen worden 
getroffen en nagestreefd door de gebruikers: 
 
Afstandsbeperking:  

• Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen afstandsbeperking; 
• Voor personen van 18 jaar en ouder geldt een afstandsbeperking van 1,5 meter. Let op: 

tijdens de training en gedurende de spelvormen geldt deze afstandsbeperking niet; 
• Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot hun trainers, leiders en ouders; 
• Personen van 13 jaar en ouder dienen wel 1,5 meter afstand te houden tot hun trainer en 

begeleider tijdens de training. Dit geldt vooral bij uitleg en stilstaande situaties. 
 
Materiaalgebruik: 

• Te allen tijde mag er maar 1 trainer tegelijk het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. 
Andere trainers houden 1,5 meter afstand; 

• Al het gebruikte materiaal, met uitzondering van de hesjes, mag tijdens de training met elkaar 
gedeeld worden. Wanneer materiaal veelvuldig met de handen wordt aangeraakt, dient het te 
worden gewassen na afloop van de training; 

• Vermenging van de teams is per 1 juli toegestaan. Het is dus mogelijk om onderling 
partijvormen te spelen; 

• Het gebruik van eigen materiaal van de trainer is toegestaan; 
• Bij het veelvuldig gebruik van clubmateriaal uit het ballenhok dient dit regelmatig 

schoongemaakt te worden met water en zeep. Daarnaast wordt verwacht dat het 
clubmateriaal zorgvuldig wordt gebruikt en opgeruimd na afloop van de training; 

• Bidons van het team mogen niet worden gebruikt, iedere speler dient een eigen bidon mee te 
nemen. 
 

Na de training:  
• Zowel voor als na een training is een speler/vrijwilliger weer een gewone toeschouwer. Toe-

schouwers zijn niet toegestaan. Kom dus niet te vroeg naar de club;  
• Het is niet toegestaan om met het team na de training gezellig in de kleedkamer te blijven zit-

ten;  
• Het verbod op alcohol in de kleedkamers blijft onverminderd van kracht.  

 
 
 
Voor informatie over het trainingsschema voor het seizoen 2020-2021 verwijzen we naar de website 
van v.v. Kagia. 
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Wedstrijden 
Geldend voor alle spelers & begeleiders! 

 
Naast de algemene basisregels van v.v. Kagia gelden er ook specifieke regels tijdens de 
voetbalwedstrijden die op het sportpark van v.v. Kagia gespeeld worden. We gaan ervan uit dat 
bezoekende clubs op de hoogte zijn van de gelden regels en richtlijnen m.b.t. Corona.  
 
Voor en na de wedstrijd en tijdens de rust: 

• Zowel voor als na de wedstrijd worden er geen handen geschud; 
• De digitale spelerspas controle vindt altijd buiten plaats, op het veld; 
• Teams betreden gefaseerd het veld, zowel voor de warming-up als voor de aftrap; 
• De toss vindt plaats op de gebruikelijke wijze; 
• Teams verlaten altijd gefaseerd het veld; 
• De rust vindt plaats op het veld of in de kleedkamer, indien een kleedkamer is toegewezen en 

met inachtneming van 1.5 meter afstand. Kleedkamers kunnen hierbij niet worden gedeeld. 
Ieder team heeft een eigen kleedkamer toegewezen gekregen. 

 
Tijdens de wedstrijd: 

• Vermijd schreeuwen! Geef aanwijzingen op spraakvolume en maak 1-op-1 contact met de 
speler; 

• Laat het uitgebreid juichen achterwege. Geef elkaar bijvoorbeeld een boks na het scoren van 
een doelpunt. Doe dit ook bij het oplossen van conflicten na een overtreding; 

• In de dug-out geldt ook de 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 18 jaar. Personen die 
niet in de dug-out passen, dienen naast de dug-out plaats te nemen op 1,5 meter afstand; 

• Laat in de dug-out alleen wisselspelers en noodzakelijke stafleden plaatsnemen. 
 
Na de wedstrijd:  

• Zowel voor als na een wedstrijd is een speler/vrijwilliger weer een gewone toeschouwer. Toe-
schouwers zijn niet toegestaan. Kom dus niet te vroeg naar de club;  

• Ga na de wedstrijd direct douchen en verlaat daarna zo snel mogelijk het sportpark;  
• Het is niet toegestaan om met het team na de wedstrijd gezellig in de kleedkamer te blijven 

zitten;  
• Het verbod op alcohol in de kleedkamers blijft onverminderd van kracht.  
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Kleedkamers & Ballenhok 
 
Trainingen: 

• Voor jeugdteams zijn de kleedkamers gesloten op trainingsavonden. Kom dus omgekleed naar 
de training;  

• Voor seniorenteams zijn de kleedkamers geopend op trainingsavonden. Begeleiding selectie / 
aanvoerders seniorenteams zijn verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamers.  

 
Wedstrijden: 

• Voor zowel jeugdteams als seniorenteams zijn de kleedkamers geopend;  
 

Algemeen: 
• Spelers tot 18 jaar hoeven in de kleedkamer geen rekening te houden met de 1,5 meter. Al-

leen de begeleiding dient hier rekening mee te houden, mochten ze zich in de kleedkamer be-
vinden; 

• Ieder jeugdteam t/m JO18 heeft een eigen kleedkamer. Er zal geen dubbele bezetting zijn in 
de kleedkamers; 

• Spelers van 18 jaar en ouder dienen wel 1,5 meter afstand te houden in de kleedkamer.  
• Er geldt een maximum van 8 personen van 18 jaar en ouder in één kleedkamer.  
• Zowel Kagia- als bezoekende teams krijgen kleedkamers ter beschikking. Ieder JO19-2 en se-

niorenteam krijgt, indien mogelijk, 2 kleedkamers tot zijn beschikking.  
• Iedereen wordt verzocht snel te douchen om de kleedkamers tijdig vrij te maken voor het vol-

gende team;  
• Het is niet toegestaan om met het team na de wedstrijd gezellig in de kleedkamer te blijven 

zitten;  
• Het verbod op alcohol in de kleedkamers blijft onverminderd van kracht; 
• Laat ramen openstaan i.v.m. ventilatie; 

Ballenhok 
• Te allen tijde mag er 1 trainer het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. Andere 

trainers houden 1,5 meter afstand. 
 
Gebruik toiletten: 

• Het gebruik van de toiletten is alleen voor spelers en begeleiders toegestaan; 
• Was na afloop uw handen. 

 
Gebruik douches: 

• Het is toegestaan voor spelers en scheidsrechters om te douchen na afloop van de wedstrijd. 
Seniorenteams hebben tevens de mogelijkheid na de training te douchen; 

• Maak tijdens het douchen geen fysiek contact met anderen, betreed en verlaat tevens 
gefaseerd de douches zodat het contact vermeden kan worden; 

• Laat de kleedkamer na gebruik netjes achter! 
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Scheidsrechters  
Geldend voor alle scheidsrechters 

Voor, tijdens en na de wedstrijd:  
• Laat teams gefaseerd het veld betreden;  
• Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot spelers, begeleiders en assistent scheidsrechters bij 

het aanspreken; 
• De digitale spelerspas controle vindt altijd buiten plaats, op het veld; 
• Zowel voor als na de wedstrijd worden er geen handen geschud; 
• De toss vindt plaats op de gebruikelijke wijze; 
• Zie toe op het naleven van de 1.5 meter afstand in de dug-out; 
• Teams verlaten altijd gefaseerd het veld; 

 

Kantine 
 
Vanaf 29 September 2020 is de kantine gesloten. Dit geldt in ieder geval tot 20 oktober 2020. 

 

Wat te doen bij besmettingen? 
Mocht een bezoeker van ons sportpark (speler, trainer, vrijwilliger, etc.) positief getest 
worden op het Coronavirus, dan is het van belang dat dit persoon contact opneemt met de 
GGD t.b.v. het bron- en contact onderzoek.  

Tevens verzoeken wij de betreffende persoon om melding van zijn/haar besmetting te 
maken via het volgende mailadres: corona@kagia.nl. Indien u er voorkeur aan geeft om dit 
telefonisch te doen, dan kan dat bij secretaris Chantal Wullems via telefoonnummer 06-
18942486 

Uiteraard zullen alle meldingen vertrouwelijk behandeld worden.  

 

 

 

 

mailto:corona@kagia.nl
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Bijlagen  
Bijlage 1 – In- & uitgang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITGANG 

 

INGANG 



  

 
 
 

Corona protocol versie 2.0 |  v.v. Kagia 2020/2021 | 30-09-20 | blz. 11 van 12 

Bijlage 2 – Markering staanplaatsen langs het veld 
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