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Deze richtlijnen zijn en blijven van kracht tot dat er aanpassingen in het protocol zijn gedaan of 
gecommuniceerd is dat het protocol niet meer van kracht is. 
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1. Richtlijnen 
Dit document beschrijft het Corona protocol van s.v. Juliana ‘32. Het is opgesteld om voetbalactiviteiten in 
goede en vooral veilige banen te leiden. Rekening houdend met de richtlijnen vanuit de veiligheidsregio en de 
KNVB. Het protocol is goedgekeurd door het hoofdbestuur van s.v. Juliana ‘32 en in beginsel door Boudewijn 
Timmermans van de gemeente Hengelo. Daarmee heeft s.v. Juliana ‘32 toestemming om volgens dit protocol 
uitvoering te geven aan voetbal activiteiten op het sportpark Groot-Driene. 

Uitgangspunten bij het opstellen van dit protocol zijn: 

 Bij enige vorm van klachten wordt verzocht om je te laten testen. Als iemand uit een elftal getest wordt 
verzoeken we de leider van dit elftal dit te melden bij het bestuur. De geteste persoon blijft uiteraard thuis en 
teamleden moeten extra alert zijn. 

 Spelers t/m 17 jaar oud kunnen gewoon trainen en interne oefenwedstrijdenspelen 
 Spelers van 18jaar en ouder mogen enkel op 1.5m afstand en met maximaal 4 personen tegelijk trainen. Teams 

moeten voor dat ze mogen trainen eerst hun plan laten goedkeuren door Team Corona Preventie. 
 Spelers, trainers en vrijwilligers komen en gaan naar/van het sportpark Groot-Driene volgens de daarvoor 

opgestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in dit protocol opgenomen en zullen naar alle betrokkenen worden 
gecommuniceerd. De laatste, en altijd leidende,  versie zal worden geplaatst op social media & website van de 
vereniging. 

 Sportpark Groot-Driene is alleen toegankelijk voor spelers die training krijgen, hun begeleiding en de 
vrijwilligers die er op dat moment ook een taak hebben. Voor alle anderen is het sportpark niet toegankelijk. 

 Het sportpark zal alleen toegankelijk zijn via de hoofdingang. 
 Gebruik van kleedruimtes is niet toegestaan.  
 Om er voor te zorgen dat alle maatregelen nageleefd worden zijn er voor onze club 4 personen aangesteld die 

samen het Team Corona Preventie vormen. Rinske Kuper, Oscar van Dalen, Patricia van Straaten en Rita Prins. 
Wij hebben het protocol opgesteld en proberen er zorg voor te dragen dat de regels nageleefd worden. 
Daarom willen we iedereen ook dringend verzoeken om uitzonderingen of onduidelijkheden omtrent de 
maatregelen aan dit team voor te leggen. corona@svjuliana32.nl   
o Rinske Kuper, 06-10018857, rinske_reuvers@hotmail.com  
o Rita van Tilbuergh, 06-42249168, nieuwsbrief@svjuliana32.nl  
o Patricia van Straaten, 06-23707409, wedstrijden@svjuliana32.nl  
o Oscar van Dalen, 06-47390080, jeugd@svjuliana32.nl  
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2. Richtlijnen voor spelers & ouders 
1. Blijf thuis als je zelf of iemand uit je gezin/huishouden positief getest is op Corona of één van de volgende 

(ook milde!) klachten heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden). 
2. Bij enige vorm van klachten wordt verzocht om te testen. Als iemand uit een elftal getest wordt verzoeken 

we de leider van dit elftal dit te melden bij het bestuur. 
3. Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet! 
4. Was voorafgaand aan de training en erna je handen minimaal 20 seconden met water en zeep. 
5. Spelers komen zoveel mogelijk zelf lopend of op de fiets naar s.v. Juliana ‘32. Indien jongere spelers  

worden gebracht dan worden ze afgezet op de grote parkeerplaats lopen direct naar het veld en hun 
trainer. 

6. Gebruik van kleedruimtes is niet toegestaan.  
7. Spelers zorgen zelf voor een eigen vooraf gevulde bidon welke niet gedeeld mag worden met andere 

spelers. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van ander materiaal. 
8. Het sportpark is slechts open voor leden die training hebben, trainers en vrijwilligers die er op dat 

moment een functie hebben. Overige personen blijven buiten de hekken. 
9. Op het terrein houdt iedereen 1.5m afstand, met uitzondering van spelers tijdens trainingen en jeugd 

onder de 18 jaar onderling. In gevallen van twijfel: afstand houden! Houdt je sowieso aan de Corona 
preventie maatregelen: geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, etc. 

10. Kom niet eerder dan nodig voor je training en ga meteen naar je eigen trainingsveld.  
11. Verlaat na het sporten zo snel als mogelijk het sportpark en ga niet in groepen naar huis.  
12. Ouders die hun kinderen komen ophalen wachten op de parkeerplaats en gaan direct naar huis. 
13. Ouders zijn verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen kort voor en kort na de 

training/wedstrijden. 
14. Indien er van meerdere huishoudens mensen in een auto zitten dragen alle inzittenden mondkapjes.  
15. Volg voor, tijdens en na de training altijd de aanwijzingen van de Corona- toezichthouders  en je trainer 

op. Het niet opvolgen van die aanwijzingen kan sancties tot gevolg hebben. 
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3. Richtlijnen voor begeleiding 
1 Blijf thuis als je zelf of iemand uit je gezin/huishouden positief getest is op Corona of één van de volgende 

(ook milde!) klachten heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden). 
2 Bij enige vorm van klachten wordt verzocht om te testen. Als iemand uit een elftal getest wordt verzoeken 

we de leider van dit elftal dit te melden bij het bestuur. Ga voorafgaand aan de training thuis naar het 
toilet! 

3 Was voorafgaand aan de training en erna je handen minimaal 20 seconden met water en zeep. 
4 Kom uitsluitend alleen of met je eigen kinderen naar s.v. Juliana ‘32.  
5 Jeugd teams mogen gewoon trainen, seniorenteams mogen binnen de maatregelen ook trainen. Wel 

moeten senioren teams eerst hun plan voor de training laten goedkeuren door Team Corona Preventie. 
6 Het sportpark is slechts open voor spelers die training hebben, trainers en vrijwilligers die er op dat 

moment ook iets te zoeken hebben. Overige personen blijven buiten de hekken. 
7 Gebruik van kleedruimtes is niet toegestaan  
8 Op het terrein houdt iedereen 1.5m afstand, met uitzondering van spelers tijdens trainingen en jeugd 

onder de 18 jaar onderling. In gevallen van twijfel: afstand houden! Houdt je sowieso aan de Corona 
preventie maatregelen: geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, etc. 

9 Kom bijtijds naar s.v. Juliana ‘32 en zorg dat je trainingsmateriaal (voorafgaand aan de training klaar staat 
bij het juiste veld.  

10 Attendeer je spelers aan het begin van elke training dat ze 1.5 meter afstand dienen te houden tot jou. Zie 
hier tijdens de training op toe en spreek de spelers er op aan als ze het niet doen.  

11 Houdt ook in het ballen/materiaalhok voldoende afstand van elkaar, wissel elkaar eventueel af. 
12 Trainers ruimen zelfstandig het materiaal op, houdt ook hierbij de 1,5 meter in acht, spelers dienen direct 

na de training het complex te verlaten. 
13 Volg voor, tijdens en na de training altijd de aanwijzingen van de Corona- toezichthouders   
14 Verlaat na het sporten zo snel mogelijk het sportpark en ga ook weer alleen of met je eigen kind(eren) 

naar huis. 
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4. Routing rondom en op sportpark Groot-Driene 

 

  

Fietsenstalling 

Kiss & Ride 

Fietsers Auto’s Voetgangers 
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Bijlage 1: Planning verantwoordelijke per team.  
Team Verantwoordelijke trainer Trainingsdag(en) Tijd 
1e elftal Stijn Kistemaker Dinsdag 19:30-21:30 
2e elftal Jan-Willem Groeneveld   
3e elftal Richard Belvroy   
4e elftal Ronald Prins   
Vr1 Gerard Eenink   
35+1 Thijmen Roseboom   
35+2 Hessel Wienbelt   
JO15-1 Jarno Harberink Dinsdag/Donderdag 18:00-19:15 
JO13-1 Renaldo Kuper Dinsdag/Donderdag 18:00-19:15 
JO11-1 Manuel Yousef Dinsdag/Donderdag 18:00-19:15 
JO10-1 Bjorn Veldboer Dinsdag/Donderdag 18:00-19:00 
JO9-1 Mirella Roseboom Donderdag 18:00-19:00 
Mini’s Gijs Kollenaar Zaterdag 10:00-11:00 
Keepers Oscar van Dalen Donderdag 18:00-21:00 
    
    
    
    
    
*Bij afwezigheid van betreffende trainer moet binnen het team een plaatsvervanger worden 
aangewezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


