
 
Betreft: ‘weer volleyballen en wedstrijd spelen’ 
 
Beste leden en ouders, 
 
Hierbij ontvangen jullie het Protocol van VC Sneek met betrekking tot de Corona richtlijnen en maatregelen. 
Het VC Sneek Corona Protocol is tot stand gekomen in afstemming met de gemeente, het Nevobo protocol en 
de RIVM richtlijnen. Het doel is om met elkaar weer lekker te kunnen volleyballen en wedstrijden te spelen 
maar wel veilig! Veilig voor spelers en toeschouwers van zowel VC Sneek als de gastteams. 
 
Corona teamvertegenwoordiger 
Per team worden 2 afgevaardigden benoemd om als corona vertegenwoordiger te fungeren bij 
thuiswedstrijden van het team. Zij zijn voor, tijdens en na de wedstrijd verantwoordelijk voor het in goede 
banen leiden van gasten en toeschouwers (5 uit en 15 thuis). Voorafgaand wordt er vanuit VC Sneek een 
document naar de gastclub verstuurd en dient er ingevuld te worden met wie van de gastclub aanwezig zal zijn. 
Voor de toeschouwers van VC Sneek wordt dit vooraf opgegeven bij de Corona vertegenwoordiger van het 
team. Bij aanvang van de wedstrijd worden de toeschouwers opgevangen door de corona coördinator 
(zichtbaar in hesje) en neemt de corona verantwoordelijke het over.  
 
Wedstrijden 

• Er zijn 3 wedstrijdvelden op een wedstrijddag in de Sneker sporthal (het 4de veld is de ‘wachtruimte’ 
voor de teams) 

• Bij ieder speelveld zijn 20 zitplekken aangegeven (15 voor de thuisclub en 5 voor de gasten) 

• Er is een Corona-coördinator (herkenbaar met hesje) per wedstrijd dag(deel) die het aanspreekpunt is 
op- en voor de locatie 

• Er is een Corona-verantwoordelijke (herkenbaar met hesje) per veld, die toeziet op het handhaven van 
de corona-maatregelen 

• Bij binnenkomst wordt door de desbetreffende Corona-verantwoordelijke de gezondheidscheck 
gedaan voor de 2 teams welke spelen op het veld waar de Corona-verantwoordelijke verantwoordelijk 
voor is.  

• Tevens wordt er een flyer uitgereikt waarop de looproute staat benoemd voor het desbetreffende 
veld en de algemene regels. Bij het veld is een Corona-verantwoordelijke aanwezig, wijst de zitplaats 
toe, vraagt het formulier in te vullen en neemt deze in.  

 
Huisregels voor in de sporthal: 
 
Aanvang thuiswedstrijden 
Kom een half uur van tevoren naar de sporthal in je sportkleding maar trek je volleybalschoenen in de zaal aan! 
Kleedkamers zijn alleen voor de gasten. 
Looproute 
In de sporthal ontvang je een flyer met de looproute naar je speelveld. In de zaal is een aparte ruimte ingericht 
(het 4de veld is de ‘wachtruimte’) waar je als team dient te wachten voordat je kunt beginnen met volleyballen. 
Let hier goed op de 1,5 m afstand van elkaar als teams! De sporthal wordt ingericht met een looproute en het 
is belangrijk om deze te volgen en je aan deze voorschriften te houden.  
Toeschouwers 
Er is een beperkt aantal toeschouwers mogelijk en wij vinden het als VC Sneek ook belangrijk om het WIJ 
GEVOEL toch enigszins te voelen in de zaal. Opgave vooraf is nodig en zal via de Corona team 
vertegenwoordiger plaatsvinden. Uitteams mogen 5 supporters meenemen, voor VC Sneek toeschouwers geldt 
dat er 15 mensen aanwezig mogen zijn! 
Aanmoedigen 
Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan in groepsverband. Toeters 

en bellen zijn mogelijke vervangers       
 
 



 
Hygiëne 
Er is reinigingsmateriaal besteld voor elk team van VC Sneek en dient bij elke wedstrijd en training 
meegenomen te worden. Het team is zelf verantwoordelijk voor het reinigen van de banken, 
toeschouwersbanken en stoelen, volleyballen. Neem deze dan ook mee samen met de volleyballen!! 
Douchen 
De thuisploeg doucht niet. De kleedkamer zijn uitsluitend voor onze gasten.  
Na afloop van de wedstrijd 
Wanneer de wedstrijd is afgelopen dient eenieder de sportzaal spoedig te verlaten. Er is dan geen ruimte en 
tijd om de wedstrijd in de zaal na te bespreken! De zaal dient dan beschikbaar te zijn voor de volgende teams 
die gaan volleyballen. Uiteraard kunt u de sportkantine bezoeken, hier gelden de horeca richtlijnen. 
Gegevens 
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt en bewaard voor uitvoering van een eventueel bron- en 
contactonderzoek door de GGD, mogen uitsluitend door de regionale GGD worden opgevraagd en worden 
maximaal 14 dagen bewaard waarna ze worden vernietigd. 
 
Wat te doen bij een coronageval 
Heb je klachten meld het aan je trainer en bel de GGD, laat je testen en volg de richtlijnen RIVM. 
De trainer geeft het door aan de TC en de TC informeert op haar beurt de wedstrijdcommissie.  
 
Richtlijnen te volgen volgens RIVM 

• Voor alles geldt nog steeds: gebruik je gezond verstand 

• 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 plotselinge verlies 
van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen! 

• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar en ouder (uitzondering tijdens het sporten) 

• Vermijd drukte 

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie 

• Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen 

• Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent 

• Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels 

• Vermijd hard stemgebruik 

• Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan 

• De ventilatie van deze sporthal is gecheckt bij de gemeente, is in orde en voldoet aan het bouwbesluit.  

• Zorg dat sportmaterialen (palen, ballen en eventuele andere materialen) zo min mogelijk mensen 
worden aangeraakt en reinig deze na gebruik 

 
Het is belangrijk om je te houden aan de richtlijnen.  
Veilig sporten in tijd van Corona kunnen we alleen met elkaar!  
 
Veel plezier & succes met de wedstrijden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur VC Sneek 
Postbus 327 | 8600AH | Sneek  
www.vcsneek.nl  

 

http://www.vcsneek.nl/

