
 

Geachte mevrouw/mijnheer,  

  

Een team van uw club speelt binnenkort een uitwedstrijd tegen FC Rijnvogels. In 

verband met het COVID-19 virus gelden er op de Kooltuin een aantal extra 

maatregelen.  

 

Met ingang van 5 juni 2021 mogen alleen teams en hun begeleiders ons sportpark 

betreden. Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen en verzoeken u om vooraf bij ons 

kenbaar te maken met hoeveel begeleiders uw team naar onze vereniging komt. Graag 

ontvangen wij uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd een opgave van het aantal 

en de namen van de begeleiders behorend bij uw team via de mail op 

corona@fcrijnvogels.nl. 

 

Het is vanzelfsprekend dat er geen spelers en begeleiders naar ons terrein 

afgevaardigd worden die onder quarantaine voorschriften vallen of die COVID-19 

gerelateerde gezondheidsklachten hebben  

  

FC Rijnvogels werkt met een registratiesysteem in de vorm van een gezondheidscheck. Alle 

personen van 13 jaar of ouder die ons terrein betreden moeten de gezondheidscheck doorlopen 

en hun gegevens achterlaten voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Dat gaat 

heel eenvoudig, via het scannen van de QR-code op de bijgevoegde flyer met de mobiele 

telefoon of via  https://www.fcrijnvogels.nl/wp-content/uploads/2020/08/Gezondheidscheck.pdf.  

Registreert u zich alstublieft op de wedstrijddag zelf, maar voordat u het park betreedt.  

  

Op het terrein gelden de bekende afstandsregels: personen ouder dan 18 jaar (die niet tot 

hetzelfde huishouden behoren) behouden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot personen jonger 

dan 18, met uitzondering van de fase waarin zij actief sporten.  

Onze kantine is met ingang van 29 september 2020 gesloten. Wel hebben wij een “to-go” 

afhaalpunt gecreëerd, waar u een beperkt assortiment aan eten en drinken kunt afnemen om 

mee te nemen. Op het terras gelden de horeca-regels, er mogen maximaal 50 personen 

tegelijk op het terras plaatsnemen en er wordt er gewerkt met bediening. Voor de spelende 

teams zal op normale wijze limonade in de rust verzorgd worden. Hiervoor is een afhaalpunt 

bij de commissiekamer gecreëerd.  

Het wedstrijdsecretariaat is enkel toegankelijk voor scheidsrechters, wedstrijdsecretarissen en 

directe medewerkers van het wedstrijdsecretariaat. Bezoekende clubs kunnen zich melden bij het 

wedstrijdsecretariaat.   

Een aantal uit- en thuisspelende teams krijgen op wedstrijddagen een kleedkamer toegewezen. 

Voor de overige teams geldt dat de kleedkamers gedeeld worden met andere teams en alleen 

gebruikt worden voor het stallen van tassen of omkleden. Met het oog op de beperkte 

beschikbaarheid van de kleedkamers verzoeken wij teams om gekleed in sporttenue naar 

Sportpark de Kooltuin te komen. I.v.m. mogelijk legionella-risico kan er NIET gedoucht worden! 

Wij verzoeken u om geen waardevolle spullen in de kleedkamers achter te laten.  

  

Wij verzoeken u deze informatie te delen met de betrokken teams en het vooraf doorlopen van de 

gezondheidscheck te benadrukken. Dit voorkomt onnodig oponthoud bij binnenkomst op het 

Sportpark.  

  

Wij wensen iedereen een prettige, sportieve en gezonde wedstrijd!  

Bestuur FC Rijnvogels  
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