
  

 

Aan alle leden, trainers, leiders en betrokkenen bij VVIJ. 

 

Zoals wij afgelopen donderdagavond per mail aan jullie hebben laten weten, 

nemen wij als bestuur uiteraard jullie gezondheid heel serieus. 

  

Ons hoofddoel is, blijven voetballen!!! 

  

De afgelopen weekenden hebben we geconstateerd dat er ook situaties zijn 

ontstaan die risicovol zijn. Daar hebben we als bestuur de volgende 

maatregelen voor getroffen. De maatregelen de wij hebben getroffen, gaan per 

direct in. 

  

Team informatie inzake corona: 

 

Als je ziek bent: 

 Ben je ziek en heb je klachten met symptomen die mogelijk wijzen op het 

corona virus (neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, 

koorts boven 38°C), dan mag je niet deelnemen aan alle 

voetbalactiviteiten en informeer je jouw trainer en/of leider. Je blijft thuis 

en je laat je testen. Je wacht de testuitslag thuis af. 

 VVIJ verwacht dat iedere speler, trainer en/of leider aangeeft wanneer 

hij/zij ziek is. Dit doe je bij je leider/trainer en je stuurt een mail 

naar corona@vvij.club. 

Als je getest bent: 

 Ben je getest en de testuitslag is negatief, dan mag je weer deelnemen 

aan alle voetbalactiviteiten, ook als je nog steeds dezelfde klachten hebt. 



Alleen wanneer je de hele dag ernstig hoest, willen we dat je thuis blijft 

tot dit verminderd is. 

 Ben je getest en de testuitslag is positief, dan volg je het advies op van 

de GGD. Je gaat 10 dagen in quarantaine en werkt mee aan het bron en 

contactonderzoek, op basis daarvan worden de gevolgen voor 

teamgenoten bepaald. 

 VVIJ verwacht dat iedere speler, trainer en/of leider aangeeft wanneer 

hij/zij getest wordt. Dit doe je bij je leider/trainer en je stuurt een mail 

naar corona@vvij.club. Je laat ook weten of de uitslag positief of negatief 

is. 

 Als je je niet wilt laten testen: 

 Wanneer je wel bovengenoemde klachten hebt, maar je laat je niet 

testen, dan blijf je thuis totdat je 24 uur klachtenvrij bent en het minimaal 

7 dagen geleden is dat je ziek bent geworden. 

 VVIJ verwacht dat iedere speler, trainer en/of leider aangeeft wanneer 

hij/zij ziek is. Dit doe je bij je leider/trainer en je stuurt een mail 

naar corona@vvij.club. 

 Als iemand in je huishouden getest is: 

 Wanneer er sprake is van iemand in je huishouden die getest wordt op 

corona, dan wacht je de testuitslag thuis af. 

 Is er iemand in je huishouden positief getest op corona, dan blijf je 10 

dagen in thuisquarantaine. 

 VVIJ verwacht dat iedere speler, trainer en/of leider aangeeft wanneer er 

iemand in je huishouden positief getest is. Dit doe je bij je leider/trainer 

en je stuurt een mail naar corona@vvij.club. 

Wat doet VVIJ als een speler, leider of coach positief is getest: 

 Wanneer een speler, leider of coach positief getest wordt, dan zullen wij 

hierin de richtlijnen van de GGD volgen.  

 

 

 



 

Ook op het sportpark en rond ons clubhuis hebben wij de volgende 

maatregelen getroffen: 

 

Op het sportpark: 

 Inhuren van externe beveiliging om toe te zien op handhaving van de 

corona regels. 

o Bij het blijven overtreden van de regels na waarschuwing, kan 

gevraagd worden het sportpark te verlaten. (gele kaart/rode kaart 

principe). 

 Eenrichting verkeer toepassen vanaf de poort bij de ingang tot aan het 

clubhuis. 

 Afsluiten van het smalle pad tussen veld 2 en de mini-velden. 

 Plaatsen van oranje stippen rondom het veld om 1,5 meter afstand aan 

te geven. 

 Registreer je via de QR code, wanneer je op het sportpark bent. 

In het clubhuis en op het terras: 

 Binnen is het clubhuis ingericht op regionale regels met maximale 

capaciteit van 50 personen. 

 Opzetten van verkoopplek op het terras. 

 Extra mogelijkheid om beschut buiten te kunnen zitten in 

wintermaanden. 

VVIJ verwacht dat iedere speler, trainer en/of leider aangeeft wanneer hij/zij 

ziek is of zich heeft laten testen. Dit doe je bij je leider/trainer, deze geven het 

door aan de coördinator van betreffende leeftijdscategorie. Tevens stuur je een 

mail naar corona@vvij.club. 

 

Laten we samen onze schouders eronder zetten en zorgen dat we kunnen 

blijven voetballen.   

 

We gaan er vanuit dat we met deze mail de onduidelijkheden vanuit onze 

vorige mail hebben opgehelderd. 

 

Met sportieve groet, 

Bestuur VVIJ. 
 


