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BVC Corona Protocol 

Geldig vanaf 30 augustus 2020 
 

1. Algemeen 

 

• Leidend in ons Corona beleid is de veiligheid van onze leden en bezoekers. Hierbij 

trachten wij negatieve gevolgen voor de sociale omgang zoveel als mogelijk te 

voorkomen.  

• Iedereen wordt geacht een eigen verantwoordelijkheid te nemen met de 

inachtneming van de 1,5 meter en de overige regels van het RIVM.  

o Door hier te klikken is dit protocol in te zien. 

• Op wedstrijddagen mogen er maximaal 250 personen op onze accommodatie 

aanwezig zijn. Wij verzoeken ouders daarom zoveel mogelijk de kinderen af te 

zetten en op te halen bij de ingang van onze accommodatie!  

• Op het complex is er op wedstrijddagen minimaal één Corona coördinator 

aanwezig. Deze is herkenbaar aan een blauw hesje.  

• Voor leden en bezoekers van de club wordt via de website en/of e-mail het BVC 

Corona beleid gecommuniceerd. Bij wijziging van het beleid zal dit in eerste 

instantie z.s.m. via een nieuwsbericht op de website worden duidelijk gemaakt.  

 

2. Kleedkamers Jeugd 

 

• BVC-teams kleden zich thuis om en douchen ook thuis. Voor BVC-jeugdteams zijn 

geen kleedkamers beschikbaar.  

• Ook voor alle bezoekende teams geldt dat er geen kleedkamer beschikbaar is en 

zij zich ook thuis dienen om te kleden en te douchen.  

• Uitzonderingen op deze regel geldt voor: 

o Bezoekende teams spelende op divisieniveau (O13 t/m O19) en die van 

verder dan 15 km van BVC Bloemendaal komen. De wedstrijdbespreking 

dient te allen tijde buiten plaats te vinden.  

 

3. Kleedkamers senioren 

 

• Het dringende verzoek aan alle-teams zich thuis om te kleden en te douchen. 

• Seniorenteams krijgen 1 kleedkamer toegewezen om hun spullen neer te leggen, 

waarvoor geldt: 

o Maximaal 8 personen tegelijk in één kleedkamer 

o Wanneer echt noodzakelijk, maximaal 1 persoon onder de douche en 1 in 

de “natte” ruimte in de wacht. 

• Zondagselectie + bezoekende verenigingen krijgen allebei 2 kleedkamers. 

o Maximaal 8 personen tegelijk in één kleedkamer 

o Maximaal 1 persoon onder de douche en 1 in de “natte” ruimte in de 

wacht. 

o Wedstrijdbespreking buiten 

https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf
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4. Kleedkamers Scheidsrechters 

• Alle BVC “eigen” scheidsrechters kleden zich thuis om en douchen ook thuis. 

• Voor Bondsscheidsrechter zullen er kleedkamers beschikbaar zijn. Waarbij wij 

rekening houden met voldoende ruimte per kleedkamer. 

 

5. Clubhuis: 

 

• Openingstijden  

o Zaterdag: 

▪ Van 08:30 – 14:00 alleen To-Go 

▪ Van 14.00 uur tot sluit zowel zitplaatsen als To-Go 

o Zondag: 

▪ De hele dag open zowel zitplaatsen als To Go 

• Maximaal 66 personen in het clubhuis. 

• Bij verblijf in het clubhuis is Registratie verplicht 

• TO-GO:  

o Speciale looproute, afgezet met paaltjes en koord, voor afhaal, dus direct 

in en uit het clubhuis 

▪ Looproute rechts van de paaltjes aangegeven met pijlen 

▪ Consumpties worden in koffiebekers of in plastic geserveerd 

▪ Gebruik maken van kassa 1 

• Verblijf in het clubhuis: 

o Looproute links van paaltjes 

o Verplichte registratie op “Registratieformulier BVC Bloemendaal”, dat op de 

1e tafel links van de paaltjes komt te liggen 

o Bestellingen opnemen bij kassa 2 aan de ander kant van de bar 

o Moeten een zitplaats zoeken 

o Mogen niet met stoelen of tafels gaan schuiven 

 

6. Keuken: 

 

• Blijft tot nader order dicht 

 

7. Bestuurskamer: 

 

• Maximaal 4 mensen tegelijk in de bestuurskamer 

 


