ALGEHEEL PROTOCOL
vanaf 12 november
Beste spelers, ouders, leiders, trainers en supporters
Afgelopen vrijdag 12 november zijn de nieuwe coronamaatregelen aangekondigd door het kabinet.
Ondanks dat wij weer nieuwe regels moeten gaan toepassen en handhaven is het vooral belangrijk
dat wij kunnen blijven voetballen. Helaas moeten wij het de komende drie weken stellen zonder
onze trouwe supporters, zowel bij de jeugd als senioren.
Hieronder de maatregelen die van kracht zijn en welke in ieder geval tot 4 december zullen gelden.
 Supporters mogen niet op het sportpark én/of in de kantine komen.
 Naast de spelers zijn alleen toegestaan personen die functioneel noodzakelijk zijn zoals
scheidsrechters, vrijwilligers, begeleiders en rij-ouders. Probeer het aantal rij-ouders zoveel
als mogelijk te beperken.
 Wanneer je de kantine binnenkomt is het verplicht je QR-code te laten scannen voor de
daartoe aangewezen personen. Vaste zitplaatsen zijn hierdoor niet nodig.
 Het afhalen van eten en drinken bij de bar/afhaalpunt (binnen) mag zonder CTB.
 Ouders van jeugdspelers vragen wij om de spelers af te zetten bij de toegangspoort voor
trainingen en wedstrijden.
 ODIO heeft een open sportpark. De looproute mag nog worden gebruikt met ook als doel
doorlooproute. Blijf hier dan ook niet stilstaan of gebruik deze om naar wedstrijden en/of
trainingen te kijken.
Uit ervaring blijkt dat het begrip rij-ouders verschillend kan worden geïnterpreteerd. Wij vragen
iedereen met klem om hier met gezond boeren verstand mee om te gaan.
Uit gesprekken met de gemeente blijkt dat zij ook gaan handhaven. Wij vragen iedereen dan ook met
klem zich aan de maatregelen te houden. Alle jeugd- en seniorenspelers kunnen dus blijven
voetballen. Dat is belangrijk want sporten heeft een positieve invloed op onze gezondheid. Samen
kunnen wij ervoor zorgen dat dit mogelijk blijft.

Tot slot, blijf allen gezond!
Hartelijk dank,
Bestuur rkvv ODIO Ossendrecht
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