
 

Kleedkamergebruik bij v.v. SVI en uitwedstrijden 
 
Belangrijke informatie/voorschriften omtrent het gebruik van de kleedkamers op 
wedstrijddagen. 
 
In verband met de voorschriften omtrent het Coronavirus en het veilig gebruik van de 
kleedkamers gelden onderstaande regels/voorschriften: 

• Alle teams t/m U12, ook van de tegenstander, dienen thuis om te kleden/douchen. 
Er worden voor deze teams geen kleedkamers ter beschikking gesteld. 
Kleedkamer 6 is als uitwijkmogelijkheid beschikbaar. Hier mogen geen volwassenen 
naar binnen dus alleen de kinderen van deze teams.    

• Elke kleedkamer heeft een beperkte capaciteit, deze aantallen staan op de 
binnenkant van de deur. 

• Elk team vanaf U13 (ook tegenstander) heeft 1 kleedkamer tot zijn/haar beschikking, 
wees dus op tijd en deel je team in zodat iedereen kan omkleden en douchen.  
Kijk goed op sportlink/voetbal.nl welke kleedkamer er voor jou en je tegenstander 
aangewezen is. 

• Voor alle teams geldt (behalve SVI 1): neem je tassen mee naar het veld. Laat de 
kleedkamer leeg achter, ook na het omkleden voor de wedstrijd. Dit geeft ruimte om 
de doorloop sneller en soepeler te laten verlopen. 
DEEL DIT OOK MET JE TEGENSTANDER.  

• Kleedkamers mogen niet op slot voor/tijdens en na de wedstrijden en de deuren 
dienen zoveel als mogelijk open te blijven staan voor goede ventilatie. 

• Wij willen de ouders en/of verzorgers dringend verzoeken om thuis bovenstaande 
afspraken en voorschriften alvast uit te leggen. Wij zullen er als organisatie ook op 
toezien dat dit meerdere malen herhaald wordt op het voetbalveld.  

• Laat waardevolle spullen (zoveel mogelijk) thuis, schrijf desnoods het 
telefoonnummer van je ouders aan de binnenkant van je arm. 

 
Deze informatie wordt door middel van een speciaal boekje ook aan alle 
voetbalverenigingen in onze stad en de regio verstuurd zodat zij ook op de hoogte zijn van 
de voorschriften bij v.v. SVI.     
 
Belangrijke informatie/voorschriften omtrent uitwedstrijden 

• Bekijk de voorschriften op de website ( of sportlink ) van de tegenstander  waar je 
moet spelen. 

• Neem bij twijfel geen risico en zorg dat alle spelers omgekleed naar de wedstrijden 
gaan zodat je geen kleedkamer nodig bent. 

• Vraag bij onduidelijkheid via je coördinator wat de beste aanpak is. 
• Zorg tijdens het vervoer in de auto’s dat alleen een volwassene meegaat als 

chauffeur en geen extra volwassene(n). Mocht(en) die toch meegaan/mee moeten 
dan dient deze een mondkapje te dragen. 

• Volg ook hierbij de richtlijnen van de veiligheidsregio/RIVM   


