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INFORMATIE VOOR ONZE GASTEN OVER CORONA: SPELERS, BEGELEIDERS EN 

SUPPORTERS 

Welkom bij onze voetbalvereniging! Wij vinden het fijn dat we weer kunnen voetballen en 

voetbal kunnen kijken. Het bestuur van vv Lettele heeft i.v.m. Covid 19 een aantal 

maatregelen genomen om het bezoek aan  en gebruik van ons complex op verantwoorde 

wijze mogelijk te maken. Onderstaand een compact overzicht van de afspraken. Meer 

informatie in ons uitgebreide protocol op de website www.vvlettele.nl.  

• Je houdt je aan de door de overheid en RIVM vastgestelde regels.  

• Je bent niet welkom als je positief bent getest of wachtend op uitslag. 

• Registratie op zaterdag en zondag geeft toegang tot het complex. Op de statafel op 

de hoek van de Huskamer/doorgang naar de velden ligt een formulier om in te 

vullen. Teams (spelers, leiders) die op met mDWF zijn ingevuld, hoeven zich  niet te 

registreren. Toeschouwers, supporters en ouders registreren zich wel. Met deze 

registratie kan de bezoeker zowel de wedstrijden bezoeken als ook de Huskamer 

(indien daar ruimte is).  

• Niet schreeuwen en luidruchtig aanmoedigen in en om het veld.  

• Aanwijzingen van verantwoordelijke kaderleden vv Lettele opvolgen. 

• Informatiebord in hal geeft aan welke kleedkamer en welk veld.  

• In de rust mag de kleedkamer niet gebruikt worden.  

• Wedstrijdbespreking op het veld, niet in de kleedkamer. 

• In dug-out: 1,5 m afstand tussen volwassenen. Groene stapelstoelen gebruiken 

(staan op terras) of anders achter de omheining plaats nemen.  

• Bezoekers langs de lijn en op de tribune houden 1,5 m afstand tot elkaar.   

• Bij bereiken van > 250 toeschouwers wordt de toegang geweigerd 

• Onze gasten (spelers, kader, supporters en begeleiders) kunnen voor/tijdens/na de 

wedstrijd waarschijnlijk geen gebruik maken van de Huskamer of anders heel kort.    

• Op zondag koffie/thee/drankjes via loket aan zijkant Huskamer verkrijgbaar. Dit is 

aan de kant van toegangsroute naar de velden.  

• Het bestuur kan mensen de toegang tot het complex weigeren of van het complex 

sturen,  indien men zich niet houdt aan de RIVM regels en regels vv Lettele.  
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