
                                                                                                                                                    

 

Geachte sportliefhebber, 

Binnenkort speelt jullie club een wedstrijd bij ons in Vijfhuizen. Het zal niemand ontgaan zijn dat het op dit moment een rare 
periode is en zoals jullie wellicht ook weten heeft elke vereniging zijn regels hierop genomen. Zo hebben wij als DSOV dit ook 
gedaan en wij willen graag vooraf deze regels met jullie delen zodat jullie niet voor verassingen komen te staan. 

 

1. Houd 1½ meter afstand van elkaar (ook langs het veld en bij het betreden en verlaten van ons complex) 
2. Bij binnenkomst van ons sportcomplex dient elke bezoeker (18+) zich middels het scannen van de QR code of 

genoemde website in te checken (vanuit de KNVB is een dergelijke registratie, na de laatste persconferentie verplicht). 
Deze codes zullen dus aanwezig zijn rondom onze ingang bij het hek. Vergeet bij het verlaten van het complex niet uit 
te checken. 

3. Maximaal 250 toeschouwers op ons sportcomplex. Toeschouwers om het veld moeten staan op de rode vinkjes op de 
tegels. 

4. Vanaf zaterdag 1 september 2020 geldt dat er op zaterdagen slechts 1 toeschouwer per speler toegang heeft tot ons 
complex! 

5. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen! 
6. Volg de pijlen van de looproutes op het complex en in ons clubgebouw 
7. Ingang kantine alleen via hoofdingang kantine (zie looproute) 
8. Uitgang kantine alleen via terras (zie looproute). 
9. Alleen spelers (tot 18 jaar) hebben toegang tot de kleedkamers. Dus ook geen teambesprekingen meer in de 

kleedkamer. 
10. In onze kantine moet iedereen zitten – er zijn geen staanplaatsen (ook niet aan de bar) 
11. Bestellingen aan de bar door 1 persoon per gezelschap 
12. Betalen is alleen mogelijk met PIN 
13. Voor ouder dan 18 jaar: geen kleedkamergebruik tijdens de rust. Dit betekent dus ook thuis omkleden en thuis 

douchen 
14. Volg de instructies van onze Corona-Coördinatoren, trainers, kantine medewerkers en bestuursleden 
15. Geforceerd stemgebruik en schreeuwen is op het gehele sportcomplex niet toegestaan. 
16. Het is een ieders eigen verantwoordelijkheid om de regels na te leven. Wanneer personen zich niet houden aan de 

veiligheidsregels en hygiënemaatregelen kan het Bestuur van DSOV besluiten om sancties op te leggen. 
17. Gezond verstand gebruiken staat voor op! 

 

Looproute kantine: 

 

 

Wij vertrouwen op ieders medewerking en mochten er nog vragen zijn dan vernemen wij het graag. 

Namens het bestuur van DSOV met een sportieve groet 

 
 


