
 

corona-protocol d.d. 5 juni 2021                    www.dso-alkmaar.nl                              pagina 1 van 1  

  

  

  
Voorzitter   Penningmeester  Secretaris  
Wim Purmer  Carolien Been  Marjon Venema-Steller  
voorzitter@dso-alkmaar.nl  penningmeester@dso-alkmaar.nl  secretaris@dso-alkmaar.nl  

 

Coronaprotocol  
Vanaf 5 juni 2021 geldt het volgende coronaprotocol bij DSO. 
 
Algemene voorschriften: 

 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. 

 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na een bezoek aan de sportlocatie. 

 Schud geen handen. 

 Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht. 

 Je houdt (behalve tijdens het sporten) 1,5 meter afstand van anderen.  
 
Voor trainingen en wedstrijden geldt: 

 Iedereen meldt zich voor iedere training aan door middel van het digitale formulier dat wordt verzonden via 
WhatsApp. Dit formulier dient tevens als gezondheidscheck. 

 Leden tot en met 17 jaar mogen wedstrijden tegen andere clubs en tegen teams van de eigen club spelen. 

 Leden van 18 jaar en ouder mogen alleen wedstrijden spelen tegen teams van de eigen club. 

 Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregel hoeft tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te 
worden.  

 Er mag worden gesport in groepen van maximaal 50 personen. 

 De kleedkamers en de kantine zijn weer geopend maar je dient er wel 1,5 meter afstand te houden van anderen. 
Volg de regels die gelden voor het gebruik van de kantine altijd op. 

 Er is geen publiek toegestaan. Uitzondering: ouders die kinderen naar de sportlocatie brengen en buiten de 
gemeente Alkmaar wonen, mogen wel op het sportcomplex wachten. 

 De ingang tot het veld is via het eerste hek, gezien vanaf de parkeerplaats. Dit is geen uitgang. 

 De uitgang van het veld is het hek in het midden van de omheining. Dit is dus geen ingang.  

 Bij het betreden en het verlaten van het veld moeten de handen worden gedesinfecteerd. Het desinfectiemiddel is 
beschikbaar via een plantenspuit die zich bij de ingang bevindt. Voor de eerste training/wedstrijd van de dag 
kunnen deze uit het materiaalhok worden gehaald door de trainer/corona-coördinator. 

 Korfbalmaterialen die worden opgeruimd in het materialenhok dienen te allen tijde ontsmet te zijn alvorens ze 
worden opgeborgen. Hiervoor zijn in het materiaalhok aanwezig: 

o Een blauwe emmer met gele doekjes; 
o Jerrycans met alcohol;  

 Vul de emmer met 50% alcohol en 50% water. 

 Tussen de trainingen en wedstrijden door dienen de ballen gereinigd te worden. 

 Ook in de dug-outs bewaar je 1,5 meter afstand tot anderen. 
 
Het bestuur van DSO volgt met dit protocol de coronamaatregelen van de Rijksoverheid, zoals gecommuniceerd 
tijdens de persconferentie van 28 mei 2021. Spelers, vrijwilligers en supporters moeten zich welkom en veilig voelen 
bij DSO. Als de hiervoor genoemde maatregelen niet worden nageleefd, kan dat voor DSO vervelende gevolgen 
hebben. Omwille van de veiligheid van alle DSO-ers en het belang van onze vereniging wordt iedereen gevraagd zich 
aan deze maatregelen te houden.  
 
Vertrouwende op ieders medewerking, 
 
Het bestuur van korfbalvereniging DSO. 


