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VV STEVO - Covid-19 en maatregelen 
 
 
Beste leden, vrijwilligers, ouders, verzorgers en vrienden van VV STEVO, 
 
De volleybalcompetitie is gelukkig weer van start gegaan. Het gehele voorjaar bleef het spannend 
hoe Covid-19 het normale leven ging beheersen. 
In de eerste periode konden we als vereniging de snel opeenvolgende maatregelen amper bijhouden, 
maar gaandeweg werd de deur opengezet voor gezamenlijk buitensporten. 
Wel met restricties natuurlijk, want het virus is niet weg. 
Er is door verschillende groepen binnen de vereniging flink en adequaat doorgepakt om het beachen 
met CMV, jeugd en senioren mogelijk te maken. 
Resulterend in misschien veel betere vaardigheden en iets minder wedstrijdroutine. 
 
Het virus blijft ons helaas nog steeds parten spelen, vandaar dat we de nodige maatregelen moeten 
nemen. Dat is in het dagelijks leven in de privésfeer, op school en op het werk. Dus ook als we samen 
willen blijven sporten is het van groot belang om de maatregelen op te volgen. 
 
In het kort wijzen we je op de volgende maatregelen: 

 Leef de aangegeven landelijke Nederlandse richtlijnen na van het RIVM. 
 In Nederland geldt 1,5 meter afstand tot elkaar buiten het veld. Dus ook in sportkantines, 

kleedruimtes en publieksruimtes. 
 Binnen het veld gelden geen afstandsbeperkingen, maar er wordt aanbevolen om zo min 

mogelijk onnodig lichamelijk contact te hebben. 
 Publiek houdt 1,5 meter afstand in alle accommodaties. Het aantal toeschouwers is 

gelimiteerd. 
 Desinfecteer bij binnenkomst in de sportaccommodatie je handen. 
 Thuisspelende teams van VV STEVO komen omgekleed naar de sporthal. 
 Uitspelende teams krijgen een kleedruimte toebedeeld (voor de wedstrijd en na de 

wedstrijd). 
 Leef de aangegeven looproutes altijd na. Er is in de meeste gevallen éénrichtingsverkeer. 
 Tijdens trainingsdagen komen leden zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal. Na afloop 

krijgt ieder trainend team een eigen kleedruimte. Pas betreden van deze ruimte als een 
ander team al vertrokken is. 

 Tijdens trainingsdagen blijven personen die ‘brengen en halen’ buiten de sporthal. 
 Desinfecteer de ballen na iedere wedstrijd en training met de daarvoor beschikbaar gestelde 

middelen. 
 Douch verstandig met voldoende onderlinge afstand. 



 Registratie in de sportaccommodaties is alleen van toepassing voor publiek en vrijwilligers 
die niet in/of naast het veld staan. Alle anderen zijn achteraf bekend. 

 Scheidsrechters en tellers krijgen een aparte kleedruimte aangewezen waar mogelijk (voor 
de wedstrijd en na de wedstrijd). 

 Geadviseerd wordt een mondmasker te dragen bij autoreizen met meerdere personen. 
 
Op de verenigingswebsite vind je meer informatie over de maatregelen. 
 
We wensen je veel sportplezier! 
 
 
Het bestuur van VV STEVO 


