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Beste mensen, 

 

Graag attenderen wij u via dit “voorblad” op voorhand alvast kort en bondig over een aantal specifieke 

maatregelen/regels/richtlijnen die geldend zijn op ons sportpark. Na deze pagina kunt u verder kennisnemen van ons 

volledige Coronaprotocol.  

 

  

  

• Officiële wedstrijden voor jeugdteams in de categorieën t/m O18 zijn toegestaan (KNVB Regiocup); 

• Trainingen en onderling trainingswedstrijdjes spelen is toegestaan voor jeugdteams; 

• Senioren mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging zonder beperking in en zonder 

dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden;  

• Trainingen en wedstrijden vinden plaats ZONDER toeschouwers! 

• Vrijwilligers, coaches en medewerkers die een directe rol hebben bij trainingen en jeugdwedstrijden mogen 

aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek; 

 

Wij vragen uw begrip voor de maatregelen die wij hebben moeten nemen en die van toepassing zijn op ons 

sportcomplex en stellen het op prijs als deze informatie gedeeld wordt met betrokkenen om onaangename situaties 

op onze sportaccommodatie te voorkomen. 

“Alleen samen houden we het coronavirus onder controle” 

 
 
Het bestuur van F.C. Oldemarkt

 

“Dit zijn de maatregelen/regels/richtlijnen bij FC Oldemarkt” 



 

Plan van aanpak / Coronaprotocol 
 

 

 
Accommodatie: Gemeentelijk Sportpark Oldemarkt, Sportlaan 1, 8375 GL  OLDEMARKT       Telefoon:               0561-451990 

Clubkostuum:   Shirt; groen-wil verticaal gestreept  /  Broek; wit  /  Kousen; groen met wit gestreepte boord   KVK-inschr:  05036998 

Opgericht:  20 april 1932  - (Koninklijk goedgekeurd: 15 oktober 1975)         Internet:   www.fcoldemarkt.nl  

Secretariaat:  Tobi Schokker, Burg. Kuiperslaan 96, 8375 BP  OLDEMARKT,   :  0561-451412 / 06-15277165  :  secretaris@fcoldemarkt.nl 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

Opgesteld door:   

Het hoofdbestuur van F.C. Oldemarkt 

 

Laatste wijziging aangebracht: maandag 25 januari 2021   

 

  

tel:0561-451990
tel:0561-451990
http://www.fcoldemarkt.nl/
mailto:secretaris@fcoldemarkt.nl
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2. Inleiding: 

Na de persconferentie van dinsdag 3 november ’20 zijn er nieuwe verscherpte maatregelen aangekondigd en per 4 
november ’20 van kracht. De maatregelen hebben betrekking op de sport/voetbal en zijn ook van toepassing op onze 
vereniging. Voor onze leden en overige betrokkenen vinden wij het erg spijtig dat een groot deel van de activiteiten 
niet meer zijn toegestaan. Daarentegen zijn wij opgelucht dat een deel van de activiteiten voor de jeugd nog zijn 
toegestaan. 

Dit plan van aanpak/coronaprotocol geeft de mogelijkheid tot gedeeltelijke openstelling van ons sportpark en heeft 
tot doel: → De herstart van voetbalactiviteiten/trainingen ordentelijk, gestructureerd en verantwoord te laten 
plaatsvinden! Waarbij alle partijen zich houden aan de maatregelen. 

Hiervoor dienen dan uiteraard wel een aantal afspraken & regels voor de betreding van ons sportpark en de uitvoering 
van de trainingen te worden vastgesteld. Dit plan van aanpak/coronaprotocol voorziet hierin. 

Er dient rekening gehouden te worden met een drietal instanties die maatregelen bepalen, te weten; 

• Landelijke overheid 

• Lokale overheid – Gemeente Steenwijkerland 

• KNVB 

Het protocol kent een geldigheid zolang de landelijke of lokale maatregelen niet wijzigen. Wij proberen u uiteraard 
hiervan op de hoogte te houden. 
 
Dit plan van aanpak/coronaprotocol is goedgekeurd door het hoofdbestuur van F.C. Oldemarkt.  
 
De basis van dit plan van F.C. Oldemarkt is goedgekeurd door de gemeente Steenwijkerland. 

 

“Wij zijn verheugd dat onze jeugdleden mogen blijven voetballen en wensen iedereen veel 
voetbalplezier!” 

 
“Bestuur F.C. Oldemarkt” 

 
Nb. 
 

 

“Houd je aan de regels!” 

“Het is even lastig, maar samen zijn we sterk en kunnen we dit tot een succes maken!” 
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3. Kaders:  
 
De volgende basisregels zijn ook bij FC Oldemarkt nog steeds van kracht: 
 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• 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, koortsen/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit 
geldt voor iedereen; 

• Houd 1,5 m afstand (uitzondering personen t/m 17 jaar onderling); 

• Vermijd drukte; 

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

• Schud geen handen; 
 

•  “Corona-coördinator”:  

Binnen FCO is een Corona-Coördinator aangesteld, t.w.: → ▪ Hans Meijerink.  

Hij fungeert als aanspreekpunt voor officiële instanties en maakt onderdeel uit v/h Corona-Team. 

 

• “Corona-Team”:  

Deze bestaat uit de volgende personen: 

➢ Hans Meijerink (Voorzitter) 

➢ Johan Fleer (Technische commissie & Alg. bestuurslid) 

➢ Diny Dolstra – ter Horst (Jeugdcommissie & Alg. bestuurslid) 

➢ Tobi Schokker (Secretaris) 

➢ Hans Veenstra (Penningmeester)  

➢ Albert Brink (Scheidsrechter coördinator & Alg. bestuurslid)  

 

Het Corona-Team is “verantwoordelijk” voor de algehele gang van zaken m.b.t. het Corona-protocol en alle 

maatregelen. 
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Communicatie (-lijn): 
Voor het overige bewandelen we de geëigende communicatielijnen bij FCO van beneden naar boven en “vice-
versa”. Dat betekent dat in 1e-instantie de leiders en trainers de vraagbaak voor de spelers en hun ouders zijn. 
Dat is het meest duidelijk en werkt voor eenieder het snelste en zo is de informatie voor iedereen gelijk! 

 

Communicatielijn: 

 
 

“Corona-Team” 

 
 

“Trainers/Leiders” 

 
 

“Spelers & hun ouders/verzorgers” 
 
 

“Samen maken we dit mogelijk, laten we vooral ook zo denken en de spelers de kans te bieden om te 
doen waarvoor ze lid zijn van onze mooie club: → ontspannen, vrolijk en vrij voetballen!” 

 
 
Bereikbaarheid:  →  Het Corona-Team is op onderstaande gegevens te bereiken: 
 

o Hans Meijerink, 06-51619978, hjmontage@hetnet.nl  (Corona Coördinator – aanspreekpunt instanties) 
o Johan Fleer,  06-15498821, johanfleer@hotmail.com   
o Diny Dolstra-ter Horst, 06-39465889, dinythorst@kpnmail.nl 
o Tobi Schokker, 06-15277165, secretaris@fcoldemarkt.nl  
o Hans Veenstra, 06-12671864, penningmeester@fcoldemarkt.nl  
o Albert Brink, 06-51581408, albert.brink@stork.com  

 

 

  

mailto:hjmontage@hetnet.nl
mailto:johanfleer@hotmail.com
mailto:dinythorst@kpnmail.nl
mailto:secretaris@fcoldemarkt.nl
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4. Protocollen:     

FC Oldemarkt houdt het protocol ‘Algemeen protocol verantwoord sporten’ van het NOC-NSF aan. Dit protocol geldt 
voor Sportaanbieders, bestuursleden, beheerders sportaccommodaties, trainers, begeleiders, vrijwilligers, sporters, 
ouders/verzorgers, toeschouwers en gemeenten. De KNVB verwijst ook naar dit protocol. 

Het protocol is opgehangen in het mededelingenkastje op het sportpark en te downloaden van de site van het NOC-
NSF. 

 
5. Aansprakelijkheid  
 
F.C. Oldemarkt maakt middels dit plan van aanpak en Coronaprotocol trainingen met Corona beperkingen mogelijk.  
 
Als vereniging zullen we ons maximaal inzetten om hieraan uitvoering te geven maar hebben hierbij de hulp en 
medewerking nodig van iedereen (o.a.; spelers, trainers, leiders, ouders/verzorgers, bezoekers, overige vrijwilligers etc.).  
 
De Trainers, leiders en het Corona-Team zullen toezien op het naleven van de in deze handleiding/plan van aanpak 
gemaakte afspraken/richtlijnen. FC Oldemarkt accepteert geen verantwoordelijkheid voor het (willens en wetens) niet 
naleven van de afspraken/richtlijnen en de eventuele gevolgen daarvan. 
 
In géén geval kan F.C. Oldemarkt door leden, ouders of derden aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheid of evt. 
opgelegde boetes bij handhaving. 
Wanneer er aan de vereniging een boete wordt opgelegd veroorzaakt door nalatigheid van leden, ouders of derden zal 
deze op de betreffende personen worden verhaald. Uiteraard gaan wij ervan uit dat ’t zover natuurlijk niet zal komen. 
 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen

