
Haelen, 17 november 2021 
 
Betreft: Aangescherpte maatregelen voor amateurvoetbal vanaf 13 november 2021 
 
 
Beste leden, supporters en ouders/verzorgers van de jeugdspelers van RKVV Haelen, 
 
Vorige week heeft de overheid wederom nieuwe maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen zijn 
ingegaan op 13 november 2021 en zijn ten minste tot 4 december 2021 van kracht. 
 
Voor de sport gelden de volgende regels: 

- Iedereen mag binnen en buiten sporten;  
- sporten in groepsverband is toegestaan; 
- sportwedstrijden blijven toegestaan; 
- er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden en trainingen; 
- een coronatoegangsbewijs is verplicht voor amateursporters vanaf 18 jaar die gebruik maken 

van faciliteiten op sportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine; 
- voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, zoals trainers, coaches, leiders en 

vrijwilligers geldt dat zij geen coronabewijs hoeven te tonen. Zodra zij geen taak meer 
vervullen op de sportlocatie, worden zij als publiek beschouwd en moeten zij de sportlocatie 
verlaten; 

- de sportkantine valt onder de horeca en is daarom verplicht gesloten tussen 20.00 en 6.00 
uur; 

- Een vaste zitplaats is verplicht op plekken waar men een coronatoegangsbewijs moet laten 
zien. Dat geldt dus ook voor de kantine.  

 
Het bestuur van RKVV Haelen is verantwoordelijk voor het opvolgen van de overheidsmaatregelen. 
Dit doen wij in het belang van RKVV Haelen, onze gezondheid en onze maatschappelijke verplichting. 
Om uitvoering te geven aan de overheidsmaatregelen gelden dan ook per direct de volgende 
maatregelen: 

- Trainingen en wedstrijden blijven doorgaan; 
- toeschouwers zijn helaas niet toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders die 

moeten rijden voor de jeugd; 
- alleen spelers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, zoals trainers, coaches, 

leiders en vrijwilligers die een taak moeten uitvoeren op het sportpark, worden tot het 
sportpark toegelaten; 

- op maandag tot en met vrijdag is de kantine gesloten, omdat de kantine ook tijdens en na 
trainingen niet na 20.00 uur mag zijn geopend; 

- hoewel er geen publiek is toegestaan op het sportpark, hebben wij besloten de kantine op 
zaterdag en zondag wel te openen voor de thuisspelende teams en tegenstanders om na de 
wedstrijd na te kunnen praten in de kantine; 

- op zaterdag is de kantine voor de op die dag spelende teams geopend vanaf de wedstrijden 
van JO13 tot uiterlijk 18.00 uur; 

- op zondag is de kantine voor de op die dag spelende teams geopend vanaf 10.00 tot 18.00 
uur; 

- spelende leden dienen na het verlaten van de kantine het sportpark te verlaten. Het 
aanmoedigen van andere teams of spelers langs de lijn (toeschouwen) is niet toegestaan; 

- er zal controle plaatsvinden aan de poort en/of bij de ingang van de kantine. 
 
Het bestuur gaat er dan ook van uit dat ook jullie je verantwoordelijkheid nemen. Wij rekenen erop 
en gaan ervan uit dat er begrip wordt getoond voor het naleven van de overheidsmaatregelen en dat 



niemand naar het sportpark komt die daar op dat moment geen functie heeft. Verder gaan wij er nog 
steeds van uit dat: 

- het de vrijwilligers van RKVV Halen niet onnodig moeilijk wordt gemaakt; 
- spelers medewerking verlenen aan toegangscontrole; 
- de vrijwilligers die de toegangscontrole zullen uitvoeren met respect worden behandeld en 
- de aanwijzingen van die vrijwilligers direct zullen worden opgevolgd.  

 
Wij rekenen op jullie begrip en danken jullie bij voorbaat voor jullie medewerking.  
 
Het bestuur van RKVV Haelen 


