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Seizoen 2020-2021 (update: 22-1-2021) 
Onderstaand protocol dient te worden gehandhaafd door alle speelsters, trainsters, bezoekers, ouders en 
anderen. We gaan ervan uit dat iedereen hier zelf de verantwoordelijkheid in neemt. 
Het is gebaseerd op het protocol van de Gemeente Venray en ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF, welke 
zijn ontwikkeld op basis van adviezen van het RIVM. 
Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van 
begeleiding opvolgen. 
 
Voor iedereen geldt: 

- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens het korfballen 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 bezoek van het sportpark; 
- Schud geen handen. 

 
Maatregelen algemeen: 

- De kleedkamers blijven gesloten. Omkleden dient thuis te gebeuren. Kom niet eerder dan 10 
minuten voor aanvang van de training. Toiletgebruik is toegestaan. 

- Bidons mogen worden meegenomen, iedereen drinkt alleen uit haar eigen bidon. 
- Er worden geen wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld voor zowel jeugd als senioren. 
- Trainingen vinden plaats zonder publiek. 
- De kantine blijft gesloten. 
- Een mondkapje dragen op het sportpark is niet nodig. 
- Als je je niet prettig voelt te trainen vanwege corona, dan wordt dat gerespecteerd. 
- Ben je als lid/speelster/coach-zijnde positief getest, dan graag contact opnemen met bestuur op 

telefoonnummer: 06-36123239. 
- Wanneer een speelster positief is getest, en het GGD het advies geeft aan de overige speelsters om 

in quarantaine te gaan, wordt dit advies opgevolgd. 
 
Maatregelen speelsters tot en met 17 jaar (jeugdteams): 

- Speelsters die uitkomen in een A-team en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen. 
- Speelsters hoeven onderling geen 1,5e meter afstand te houden en onderlinge wedstrijdjes binnen 

de vereniging zijn toegestaan. Er zijn geen beperkingen met korfballen. 
- Trainsters houden 1,5e meter afstand tot speelsters van alle leeftijden (tenzij noodzakelijk voor 

veilige begeleiding van de sport). 
- Zo nodig mag een trainster één kleedkamer voor toiletgebruik of bij blessures openen. De 

kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen. 
- Er zijn niet meer begeleiders aanwezig dan noodzakelijk. Trainsters houden onderling 1,5e meter 

afstand van elkaar. 
 
Maatregelen speelsters 18 jaar en ouder (senioren): 

- Deze groep speelsters traint nog niet. Zodra dit kan worden hervat, brengen we je op de hoogte. 
 
Onduidelijkheden of vragen? 
Mochten er zich ongeregeldheden voordoen, dan mag contact opgenomen worden: 06-36123239. 

Bestuur: bestuuroranjewit@hotmail.com 
Jeugdcommissie: jcoranjewit@hotmail.com 
Technische commissie: tcoranjewit@hotmail.com 


