
Beste lezer, 

Middels dit bericht stellen wij jullie op de hoogte stellen van de protocollen die FC Driebergen volgt 

omtrent het Coronavirus. Het bestuur heeft dit protocol opgesteld naar de richtlijnen van de RIVM. 

Wij gaan ervan uit dat team(s) begrip tonen voor onze regels die wij hebben opgesteld en zich hieraan 

houden. 

RICHTLIJNEN CORONA FC DRIEBERGEN 

• Heb je een van de volgende klachten: grieperig, hoesten, niezen, koorts, kortademig, kom niet 

naar FC Driebergen. 

• Was vaak je handen. Desinfecteer je handen bij binnenkomst. 

• Als je moet hoesten of niezen, doe je dat in de binnenzijde van de ellenboog. 

• Geef elkaar geen hand. Ook niet voor of na de wedstrijd. Uiteraard blijft het sportieve aspect 

een kernwaarde bij FC Driebergen. Er zijn ook andere manieren om elkaar te begroeten. 

• Volg de aanwijzingen op de borden en de looproutes op de grond. 

• Het wedstrijdsecretariaat is alleen van buitenaf geopend. Volg ook hierbij de aanwijzingen op 

de borden. 

• De kleedkamer accommodatie is open voor de teams vanaf de JO13 en ouder, maar kom 

omgekleed naar de vereniging en douche thuis. Dit vragen wij ook aan onze thuisspelende 

teams. 

• Voor alle jeugdelftallen t/m de O12-1 is THUIS douchen verplicht. Voor deze teams hebben 

wij GEEN kleedkamer beschikbaar. 

• Mocht je wel gebruik maken van de kleedkamer en douche accommodatie, ruim alles goed op 

en houd het schoon. Verlaat kleedkamers na gebruik snel. Dit geldt ook voor de kantine, voor 

de bezoekende teams is het niet de bedoeling om na de wedstrijd lang in de kantine te blijven. 

Maak gebruik van het buitenterras. 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Langs het veld, maar ook in de kleedkamer. Spelers van 

18 jaar en ouder kunnen niet met het gehele team tegelijk in de kleedkamer. De trainer/leider 

is hier verantwoordelijk voor. 

• De wedstrijdbesprekingen (ook in de rust) NIET in de kleedkamers, maar bij voorkeur buiten.  

• Betaal contactloos. 

• Help elkaar en geef elkaar de ruimte, onderling moeten wij zorgen dat alles mogelijk moet zijn 

voor onze vereniging. FC Driebergen adviseert dan ook om zoveel mogelijk activiteiten buiten 

te organiseren. 

• Mocht je zijn besmet met het coronavirus en heb je wellicht contact gehad met mensen bij FC 

Driebergen, laat dit direct weten aan info@fcdriebergen.nl 

• Tenslotte steunt FC Driebergen het advies van de Rijksoverheid om een niet-medisch 

mondkapje te dragen als u in een auto rijdt met mensen die niet tot uw huishouden horen. In 

een auto kan 1,5 meter afstand houden niet altijd. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 

mondkapje te dragen. Ook niet als zij niet tot hetzelfde huishouden horen. 

Wij hopen jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben en wensen jullie een prettig verblijf op de 

accommodatie van FC Driebergen. 

Met sportieve groet, 

Het bestuur van FC Driebergen 
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