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EXTRA MAATREGELEN OP ONS SPORTPARK: 
GEEN TOESCHOUWERS BIJ TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN. 

KANTINE ALLEEN GEOPEND OP DE ZATERDAG. 
 

Vrijdag kondigde de Rijksoverheid aan dat vanaf zaterdag 13 november 2021 vanaf 18:00 
uur er geen toeschouwers meer bij sportwedstrijden en trainingen aanwezig mogen zijn.  

De besmettingscijfers zijn op dit moment zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet 
meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt dus vanaf 13 november 2021 ook voor de 
toeschouwers bij wedstrijden en trainingen. 

Het verbod op toeschouwers geldt voor zowel de amateursportwedstrijden als voor 
profsportwedstrijden en de trainingen 

Candia’66 respecteert dit besluit en heeft de consequenties voor onze vereniging in kaart 
gebracht. De komende drie weken gelden daarom de volgende extra corona maatregelen. 
Deze komen bovenop de al geldende maatregelen.  

Wij roepen onze leden en de ouders van onze jeugdleden op om zich te houden aan deze 
regels. 

Alleen door ons strikt te houden aan de regels, kunnen we verantwoord blijven 
sporten. 

Algemene regels 

• Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen 
• Houd anderhalve meter afstand 
• Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog 
• Vermijd drukte 

Bezoek sportpark 
Er is geen publiek toegestaan bij de trainingen en wedstrijden. Alleen spelers, trainers en mensen die 
vanuit hun functie (bijv. leider) aanwezig moeten zijn, worden toegelaten op de velden.  

Op de zaterdag kunnen de ouders in de kantine met Corona Toegangsbewijs (CTB) wachten tot de 
wedstrijd afgelopen is. Echter in de kantine is beperkte ruimte om te zitten.  

Van bezoekende clubs worden, buiten de spelers, maximaal 5 personen toegelaten tot de velden: De 
leider, trainer en 3 chauffeurs. Neemt het bezoekende team meer dan 5 personen mee dan kunnen 
wij hen helaas geen toegang tot onze velden geven. Wees als ouder van de bezoekende teams bij 
Candia’66 terug houdend in het mee komen naar het sportpark. Grote kans is dat er geen ruimte is in 
de kantine.  
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Mensen vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van een binnenruimte zoals kleedkamer, toilet, 
wedstrijdsecretariaat en bestuurskamer een geldig CTB tonen.  

Wees als ouder van de thuisspelende team bij Candia’66 terug houdend in het mee komen aar het 
sportpark. Grote kans is dat er geen ruimte is in de kantine.  

Trainingen 
Alle spelers, ongeacht de leeftijd, mogen met hun team gewoon trainen op de tijden zoals in het 
tijdelijke trainingsschema is aangeven. Publiek bij het trainen is niet toegestaan. 

Trainingen jongste jeugd en voetbalschool 
 
Op de maandag en woensdag dienen de kabouters tot en met O9 afgezet te worden bij de 
hoofdingang. Daar worden de kinderen opgehaald door hun leider of trainer.  
 
Wedstrijddag 
 
De trainer of leider van zowel het bezoekende- als thuis spelende team dient zich voor aanvang van 
de wedstrijd te melden bij het wedstrijdsecretariaat voor de laatste informatie. 

Looproute bij wedstrijden 
Er is een looproute ingesteld voor alle leiders en trainers van de teams die wedstrijden spelen op ons 
sportpark. De route is aangegeven door pijlen. De looproute leidt u naar het wedstrijdsecretariaat. U 
dient zich aan deze looproute te houden. 

Gebruik kleedkamers 
Laat geen kleding in de kleedkamer achter. U dient de kleding mee te nemen naar het veld.  
Ben je ouder dan 18 jaar, dan mag je de kleedkamers alleen met een geldig CTB gebruiken. Het is 
niet toegestaan om na afloop van de wedstrijd of training met elkaar in de kleedkamer te zitten om een 
drankje te drinken. 

Ouders die hun kind moeten helpen met omkleden dienen ook in het bezit te zijn van een CTB.  

Toiletten 
Ben je ouder dan 18 jaar dan heb je hiervoor een geldige CTB nodig. 

Horeca (kantine en de terrassen) 

Hieronder de maatregelen omtrent het kantinebezoek op een rij. 
De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca. 
Voor horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden) is het CTB verplicht. 
De kantine is alleen op de zaterdag geopend en sluit om 20.00 uur.  
Zowel in de sportkantine als op het terras geldt dat men gebruik maakt van een vaste zitplaats 
(placering). 
Om toegang te krijgen tot de kantine en het buitenterras is vanaf 18 jaar een CTB nodig. 
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De persoon die de QR code checkt is voorzien van een geel hesje.  

Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, hoeven geen CTB te tonen bij het 
bezoek van de kantine. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsmensen, 
scheidsrechters en vrijwilligers voor de keuken en bar. Ter verduidelijking: deze vrijstelling geldt alleen 
wanneer deze personen op dat moment in functie zijn. 
 
LET OP: 

Er zijn max 40 zitplaatsen beschikbaar in onze kantine. Mocht u toch mee komen met 
uw kind en willen wachten in de kantine, dan loopt u het risico dat de kantine geen 
plaats meer heeft en zult u moeten vertrekken.  

Geldig Corona Toegangsbewijs 
Als geldig Corona Toegangsbewijs gelden: 
Digitaal bewijs (QR code) via de Corona Check app; 
Papieren bewijs (papier met QR code) via de Corona Check app of de Corona Check website; 
Herstelbewijs: Bewijs positieve coronatest van minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen geleden. 
Testbewijs: Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit. 

Vanaf 14 jaar kan er ook om een legitimatiebewijs worden gevraagd 

 

Als vereniging zijn wij verplicht om toe te zien op de naleving van deze regels. Wij hebben ze niet 
bedacht, maar draaien wel voor de boete op als u zich er niet aan houdt.  

  

Het bestuur van sv Candia’66 

 

 


