
 
 
 
 
 
 
 
 
Coronaregels DOS’37 per 14 oktober 2020 
 
De maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus zijn per 14 oktober verder aangescherpt. Tot 
nader bericht (minimaal de komende 4 weken) gelden de volgende regels bij DOS’37: 
 
Accommodatie/kleedkamers: 

o De kantine en ook de kleedruimtes zijn tot nader order gesloten. 
o Het sportpark is uitsluitend toegankelijk voor voetballers, trainers, teambegeleiding (mits deze 

van directe invloed zijn op de training die op dat moment gepland staat), bestuurders en 
toezichthouders en niet voor overige bezoekers/ouders. 

o De toiletten in het voorportaal van het clubgebouw zullen geopend zijn, uiteraard onder 
voorwaarde van de 1,5 meter afstandsregel.  

o Fysieke (aan DOS’37 gerelateerde) vergaderingen, overleggen en andere bijeenkomsten zijn 
verboden. We adviseren alle groepen, zowel groter als kleiner dan vier personen, om het 
overleg digitaal te voeren 

 
Wedstrijden: 

o Alle competitie-, beker- als oefenwedstrijden, gaan niet door, dit geldt voor zowel de jeugd- als 
de seniorenteams. 
 

Trainingen: 
o De trainingen van onze jeugdteams (spelers tot en met 17 jaar) gaan vooralsnog gewoon door 

volgens het reguliere trainingsschema. Jeugdspelers vanaf 18 jaar zijn helaas, door wettelijk 
vastgestelde maatregelen, uitgesloten van de trainingen. 

o De trainingen voor de seniorenteams gaan niet door. 
o Zoals reeds aangegeven zijn er geen toeschouwers welkom bij de training. 
o Ouders die kinderen met de auto brengen verzoeken wij dit op een zo veilig mogelijke wijze te 

doen. Houd hierbij rekening met de veiligheid van de kinderen en/of overige weggebruikers en 
probeer de doorstroom van het verkeer zo min mogelijk te belemmeren.  

o Ouders die kinderen na afloop van de training weer ophalen verzoeken wij te wachten op de 
fietsparkeerplaats aan de zijde van IJsclub Vooruit. Hierbij uiteraard het dringende verzoek om 
de 1,5 meter afstandsregel met andere ouders in acht te nemen en zo snel mogelijk na de 
training ook de fietsparkeerplaats weer te verlaten (eventuele contactmoment zo kort mogelijk 
houden en zoveel mogelijk beperken). 

o Voetballers en begeleiding dienen het sportpark zo snel mogelijk na afloop van hun betreffende 
training te verlaten en mogen niet onnodig lang op het sportpark blijven. 

o Zoals aangegeven zijn de kleedruimtes gesloten. Spelers worden dus verzocht in sportkleding 
naar de training te komen en na afloop thuis te douchen.  

o De voetbalschool (mini’s tot en met JO13) zal de komende periode verplaatst worden naar de 
zaterdagochtend (9.30-10.45 uur). Uiterlijk vrijdag zal nadere informatie volgen. 

o Voor midden- en bovenbouw (JO13 tot en met JO19) zijn we in overleg voor eventuele  invulling 
van de zaterdag. Dit gebeurt uiteraard in nauw overleg met de betrokken teams. 
 

Houd website en social media de komende weken in de gaten voor eventuele updates en eventuele 
wijzigingen. 
 
Wij rekenen op ieders medewerking in deze bijzondere tijden!  
 
 
Bestuur DOS’37 


