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Beste leden en gasten van FC Eindhoven AV, 

 

  

 

Vanaf zondag 28 november 17.00 uur gelden de volgende maatregelen:  
 

• SPORTPARK 
o Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties  

tussen 17.00 en 05.00 uur  
o Alle amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet  

meer toegestaan 
o Er mag bij wedstrijden en trainingen geen publiek meer mee het sportpark op 
o Ouders van de pupillen- en jeugdteams zetten hun kinderen af en halen ze op bij 

de poort. Als kinderen een proeftraining komen volgen is het toegestaan de 
kinderen naar het goede veld te brengen en ze over te dragen aan de trainer.  

o Alleen personen die in functie noodzakelijke werkzaamheden verrichten voor de 
organisatie van voetbalactiviteiten hebben toegang. Denk hierbij 
aan trainers/coaches/leiders (ook van de uitclubs), arbitrage, rijouders, 
(horeca)personeel en vrijwilligers. 

o Er mogen bij uitwedstrijden maximaal 4 rijdende ouders bij jeugdwedstrijden 
mee het sportpark op. Dit is conform de KNVB richtlijnen. 

o Bezoekende teams dienen voordat ze het sportpark betreden ervoor te zorgen 
dat ze compleet zijn (buiten de poort) en in één groep gelijktijdig het terrein op 
komen richting kleedkamers/veld. 
 

• KLEEDKAMERS 
o Bij jeugdteams mag de teamleiding mee naar binnen. Het is voor ouders niet 

toegestaan de kleedkamers te betreden, ook niet met een geldige QR code 
o Kleedkamers gelden als een zogenaamde “binnenlocatie”. Iedereen van 18 jaar 

en ouder moet een QR code kunnen laten zien. 
o We willen jullie allemaal weer verzoeken om zoveel mogelijk omgekleed naar de 

club te komen.  
o Voor jeugdteams O12 en jonger zijn geen kleedkamers beschikbaar op wedstrijd 

dagen voor de thuisteams. Voor de uitteams wel.  
o Voor de tassen kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige lockers. Sleutel 

kan worden opgehaald bij het wedstrijdsecretariaat. 
 

• KANTINE 
o Mensen van 18 jaar en ouder mogen alleen naar binnen met QR code 



o Op weekdagen zal de kantine gesloten zijn 
o Vooralsnog zal de kantine in het weekend geopend zijn 
o Kantine is geopend voor afhalen en indien men plaatsneemt via placeren (vaste 

zitplaatsen) 
o Bij verplaatsen in de kantine is een mondkapje verplicht 
o Alleen contactloos betalen 

 

• TRAININGEN en WEDSTRIJDEN 
o Probeer zoveel mogelijk thuis al om te kleden voor je naar de training komt 
o Ga na het trainen direct naar huis, blijf niet op het sportpark hangen 
o Voor thuiswedstrijden van de O8,9,10,11 en 12 teams mogen voorafgaand aan de 

wedstrijd 2 extra ouders helpen het veld klaar te zetten. Deze ouders dienen als 
zij niet tot de teamleiding behoren daarna het sportpark weer te verlaten. 

o Check bij een uitwedstrijd vooraf de Corona regels van de club waar je naar toe 
gaat. Dit kan vaak via de voetbal.nl app door rechtstreeks door te klikken vanuit 
de wedstrijd naar “Coronamaatregelen thuisvereniging” 

o Vermijd het geven van handen voor/na de wedstrijd (zie ook basisregels) 
 

• TEAMS/TRAINERS 
o Zorg ervoor dat iedereen de basisregels naleeft: 

▪ Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Ook als je al geprikt bent. 
▪ Ben je positief getest? Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. 

Ook als ze al geprikt zijn.  
▪ Houd 1,5 meter afstand van anderen  
▪ Geef andere mensen geen hand. 
▪ Was vaak en goed je handen 
▪ Hoest en nies in je elleboog 
▪ Bij de pupillen- en  jeugdteams: constateer je als trainer/leider dat een 

kind op de training klachten heeft neem dan contact op met de ouders om 
het kind te laten ophalen 

o Elk team zal 2 personen (Covid Contactpersonen) aanwijzen die verantwoordelijk 
zijn voor naleving corona-maatregelen (max 3 ouders per team aanwezig, 
inclusief 1 of 2 van deze personen). Van deze 2 personen zal altijd minimaal 1 
persoon aanwezig moeten zijn bij de wedstrijden om als contactpersoon te 
dienen richting de handhavers van FCE en de uitclub (bij uitwedstrijden). Een van 
deze 2 personen mag (hoeft niet) natuurlijk ook de trainer/leider zijn 

o De aanwezige Covid Contactpersoon zal ook het bezoekende team wijzen op de 
maatregelen bij FC Eindhoven AV 

o Dit geldt voor ALLE teams; jeugd en senioren. Bij seniorenteams mogen dit 
uiteraard ook spelers van het team zijn. 

o Als het team uitspeelt zorgt deze persoon er ook voor dat vooraf informatie 
wordt opgezocht/ingewonnen van de vereniging waar men naar toe gaat en 
houdt zich daar ook aan 

o De namen & telefoonnummers van deze personen worden doorgegeven aan 
covid@fc-eindhovenav.nl 

o Dringend advies; bij samen rijden, gebruik mondkapjes in de auto vanaf 13 jaar 
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EVENTUELE BESMETTING: 

o Indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen 
vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke 
quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio 
verschillen. Check daarom altijd de website van de GGD. 

o Regels bij quarantaine: 
▪ Als iemand thuis corona heeft, moet iedereen in huis thuisblijven. Ook als 

ze geprikt zijn. Het is dus niet toegestaan een wedstrijd te voetballen of 
een training te volgen als je een huisgenoot hebt die positief is getest op 
het Corona virus of als je nauw contact bent van iemand (ook iemand die 
geen huisgenoot is) die positief is getest op het Corona virus. Hierbij 
gelden de quarantaine termijnen van de GGD. 

o Meld een positieve test bij de teamleiding/coronaverantwoordelijke(n) zodat het 
hele team alert kan zijn op klachten. De GGD bepaalt in onderling overleg met de 
positief geteste wie er eventueel tot de nauwe contacten behoren. Deze 
personen gaan volgens de landelijke richtlijnen in quarantaine.  

o Meerdere positief geteste personen binnen 1 team: overleg tijdig met het 
wedstrijdsecretariaat als er een wedstrijd verzet moet worden.  

 

 

 
Er kan en zal op bovenstaande regels gecontroleerd worden. Wij verzoeken iedereen 

vriendelijk doch dringend mee te werken aan controle en naleving hierop zodat we allemaal 

veilig kunnen sporten en aanwezig zijn bij onze vereniging. 

Voor vragen en suggesties (bv als je goede ideeën bij andere verenigingen ziet) is een 

speciaal emailaccount aangemaakt:  

covid@fc-eindhovenav.nl 

Zodra deze regels wijzigen zal dit natuurlijk aangekondigd worden op de website. Check ook 

altijd daar de laatste regels omtrent Covid-maatregelen. Deze zijn ook te vinden via de 

voetbal-app op je telefoon. 

 

Bedankt voor jullie medewerking! 

 

PS: Gezien de druk die het controleren en organiseren met zich meebrengt zoeken we nog 

vrijwilligers hiervoor; aanmelden kan via email bij covid@fc-eindhovenav.nl 
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