
     CORONAMAATREGELEN 

KLEEDKAMERS/DOUCHES EN KANTINE 

 

Gebruik kleedkamers/douches 
In alle binnenruimten (kleedkamers, toiletten, wedstrijdsecretariaat en bestuurskamer) is 

vanaf 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs nodig. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld 

trainers, leiders en scheidsrechters die in functie zijn.  

Zonder geldig coronatoegangsbewijs (CTB) dus geen toegang tot het gebouw.  

Spelers die geen CTB kunnen of willen tonen, worden verzocht zich thuis (of elders buiten 

het gebouw) om te kleden en te douchen. In de rust kan de leider thee buiten brengen aan 

diegenen die niet binnen mogen. 

 

Voor de kantine gelden dezelfde regels als voor de horeca 
De kantine is open, voor de teams en publiek. In de kantine is een corona toegangsbewijs 

én vaste zitplaats verplicht. Wij vragen een coronatoegangsbewijs aan alle mensen die in de 

kantine aanwezig zijn, dus ook aan de vrijwilligers. Mensen die een CTB niet kunnen of willen 

tonen, worden verzocht gewoon weer te gaan. 

 

Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten, ook na vaccinatie  
Dus bij klachten: blijf thuis en laat je testen. En ben je positief getest, nadat je recent in de 

kantine bent geweest, geef dat dan zo snel mogelijk door aan het bestuur. Dan kunnen er zo 

nodig maatregelen worden genomen, om verdergaande besmetting te voorkomen.  

 

Tenslotte: HSV gezond en gezellig houden doen we samen !!  
Wij leven binnen HSV de actuele regels van het RIVM na en willen jullie vragen dit állemaal 

te doen. Onze vrijwilligers willen graag dat het voor iedereen gezellig blijft, ook voor hen 

zelf. En dat lukt niet als zij mensen steeds op naleving van de regels aan moeten spreken of 

als er steeds discussies over worden gevoerd. Daar zijn andere tijden en andere platforms 

voor.  

Bij HSV willen we gewoon lekker voetballen!!! 

Wij sluiten daar niemand bij uit. We hebben ons alleen wel gewoon aan de maatregelen te 

houden. En dan kan het evengoed heel gezellig zijn        


