
Coronaprotocol VRC Boxmeer
VRC heeft het volleybalseizoen 2019-2020 abrupt moeten afbreken in verband met de uitbraak van
corona. Nu we hebben besloten de volleybalcompetitie weer te gaan spelen is het belangrijk dat 
we hiervoor maatregelen nemen.

In dit protocol lees je meer over de maatregelen die VRC Boxmeer heeft getroffen om de 
verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is op basis van het advies van 
het RIVM en het algemeen protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF.

We willen alle leden dringend verzoeken om zich aan het protocol te houden. VRC kan sancties 
opleggen indien spelers of teams zich niet aan het protocol houden. We willen ervoor zorgen dat 
we met z'n allen de volleybalcompetitie kunnen (blijven) spelen en er een leuk seizoen van maken 
waarbij gezondheid voorop staat.

Dit document wordt indien van toepassing geactualiseerd. 
Op www.vrcboxmeer.nl vind je altijd de meest actuele versie van het
protocol.

Laatste update: 1 september 2020
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1. Afstand houden en doorstroming
1.1 Looproutes Merlet
Om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te waarborgen houd je tijdens het lopen in het gebouw 
zoveel mogelijk rechts aan. Je komt bij de gebruikelijke ingang naar binnen, dit is tevens de uitgang.
Vermijd drukte. Je gebruikt de volgende looproutes:

– Speel je op veld 1, dan gebruik je alleen kleedlokaal 1 of 2, en ga je alleen naar binnen door
de deur bij veld 1.

– Speel je op veld 2, dan gebruik je alleen kleedlokaal 3 of 4, en ga je alleen naar binnen door
de deur bij veld 2. (door het materiaalhok)

– Speel je op veld 3, dan gebruik je alleen kleedlokaal 5 of 6, en ga je alleen naar binnen door
de deur bij veld 3. (helemaal aan het einde van de gang)

In de sporthal zelf hoef je niet rechts aan te houden, maar blijf je bij het veld waar je speelt of 
scheidsrechter bent. Deschermafscheidingen gaan naar beneden. Voor reservespelers, niet-
spelende teams en coaches geldt: houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar.

1.2. Gebruik kleedlokalen
De kleedlokalen worden alleen gebruikt om schoeisel te wisselen, voor toiletgebruik en om 
waterflessen te vullen. Kom daarom omgekleed binnen. Gebruik van de douches is niet 
toegestaan. De kleedlokalen zijn open voor maximaal 6 personen per kleedlokaal. Als er al 6 
personen aanwezig zijn wacht je bij de deur. 

1.3 Geen kantine
De kantine is gesloten. Het is ook niet toegestaan om zelf consumpties te nuttigen, op flesjes 
water, sportdrankjes en beperkte etenswaren voor eigen gebruik na.

2. Hygiënemaatregelen
2.1 Handen wassen
Was je handen voor en na je bezoek aan de sporthal met water en zeep. Desinfecteer je handen bij
binnenkomst van het Merlet. Desinfecteer ook je handen voordat je het telbord gebruikt.

 2.2 Gebruik eigen spullen
Gebruik zoveel mogelijk je eigen spullen, denk daarbij aan het meenemen van je eigen bidon, 
fluitje, etc.

2.3 Vermijd handcontact
Schud geen handen en geef geen highfives.

2.4 Desinfecteren 
De volgende materialen worden na afloop gedesinfecteerd: deurklinken, antennes, palen, bok en 
de banken. Dit verzorgt 'team A' van de laatst gespeelde wedstrijd op de betreffende avond. 'Team 
B' verlaat op dat moment de zaal en verlaat vervolgens direct het pand.

3. Bezoek sportaccommodatie
3.1 Bij klachten blijf je thuis
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies 
van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. Je kunt hiervoor naar huis worden gestuurd.
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3.2 Beperkte aanwezigheid
Je bent alleen aanwezig in de sportaccomodatie wanneer je een wedstrijd hebt of wanneer je 
scheidsrechter of teller bent. Daarna verlaat je het pand.

3.2 registratie van bezoekers
Het is extra belangrijk om te registreren wie er aanwezig zijn voor het geval besmetting voorkomt. 
Schenk daarom extra aandacht aan het juist invullen van het wedstrijdformulier.

3.3 Publiek
Publiek is niet toegestaan. Wanneer publiek noodzakelijk wordt geacht kan een uitzondering 
worden gemaakt. Dit altijd met vooraf aanmelden en toestemming van het bestuur.

3.4 Beperking aantal personen
Elk team neemt maximaal 8 spelers mee, en indien van toepassing, maximaal 1 coach.

3.5 Eigen verantwoordelijkheid
Deelname aan de recreantencompetitie is een vrijwillige keuze. Iedereen dient zelf af te wegen of 
je de sporthal wel of niet wilt bezoeken.

4. Communicatie
VRC stelt het coronaprotocol beschikbaar en actueel op de website: www.vrcboxmeer.nl. Bij 
wijzigen wordt dit gecommuniceerd via de contactpersoon en via de website/ facebookpagina. 
Leden kunnen altijd vragen over dit onderwerp stellen via het contactformulier op de website.

5. Bij besmetting
Wanneer iemand positief getest is op corona en onlangs aanwezig was tijdens de 
volleybalcompetitie in de sporthal willen we vragen dit te melden bij het bestuur. Indien er corona 
is vastgesteld volgt VRC de richtlijnen op vanuit de overheid. De GGD doet bron- en 
contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

6. Taken zaalwacht
De zaalwacht krijgt er een aantal extra taken bij:

Je desinfecteert vooraf, tijdens het opbouwen van de speelvelden, de volgende materialen: 
deurklinken, antennes, palen, bok en de banken. Van de zaalwacht wordt verwacht om 19.15 uur 
aanwezig te zijn.

Belangrijk! Na afloop van de speelavond bel je Harry zodat hij de zaal kan afsluiten.

Je zorgt ervoor dat je bekend bent met het coronaprotocol van VRC en houdt hier toezicht op. Van 
het bestuur kun je Eline (of bij geen bereikbaarheid: Marion) telefonisch bereiken bij incidenten. 
Minder urgente opmerkingen kunnen gemaild naar: vrcboxmeer@gmail.com. 

De zaalwacht is toezichthouder en aanspreekpunt maar geen handhaver. Het is de bedoeling dat 
we ons met z'n allen aan het protocol houden om de competitie verantwoord te blijven spelen.

Contactgegevens:

Eline Broeks (corona-coördinator) 06 37 47 41 02

Marion Voster 06 27 36 56 13

Harry van Koulil 06 12 81 58 11
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