CORONAPROTOCOL SV BONBOYS
29 september 2020

De persconferentie van minister-president Mark Rutte, maandag 28-9-2020, maakt dat de onderstaande
afspraken per 29-9-2020 18.00uur binnen Bon Boys van toepassing zijn.
Algemeen:
 Heb je griep- of verkoudheidsklachten dan blijf je thuis (en laat je je zo nodig testen);
 Ben je positief getest, dan meld je dat bij de leider:
o Er wordt een vragenlijst doorgenomen en verdere actie conform afspraken in gang gezet.
 Vanaf 18 jaar houd je altijd 1,5 m afstand (dus ook tot jongeren);
 Was vaak je handen (bij binnenkomst complex middels de aanwezige handgel);
 Ben je in oranje of rode gebieden geweest, dan blijf je 10 dagen thuis;
 Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet;
 Hoest en nies in je elleboog.
Geen publiek bij wedstrijden en trainingen:
 Publiek/ouders zijn niet welkom op ons complex. Dit geldt voor trainingen en wedstrijden:
o Na de training gaan spelers en staf meteen naar huis;
o Na de wedstrijd snel douchen (spelers) en aansluitend naar huis (spelers en staf).
o Voor O8-teams, Bon Boys-kids en Bon Boys-kabouters:
 Ontvangst bij de poort door trainer(s). Alle ouders blijven buiten de poort.
 Wie zijn wel welkom op ons complex tijdens trainingen en wedstrijden?
o Spelers (bij trainingen en wedstrijden);
o Staf van elk team (bij trainingen en wedstrijden);
o 5 bestuursleden Bon Boys;
o Technisch kader Bon Boys (trainingen en wedstrijden);
o Hoofdleiders jeugd Bon Boys (zaterdag en trainingsavonden);
o Eventueel benodigde vrijwilligers Bon Boys (denk aan controle hoofdingang);
o Ouders van jeugdteams, van onze tegenstanders, die rijden:
 Bij elftallen maximaal 6 chauffeurs als teambegeleiding welkom;
 Bij overige teams maximaal 4 chauffeurs als teambegeleiding welkom.
 In het weekend zal er sprake zijn van controle bij de hoofdingang:
o Doordeweeks vertrouwen we op eenieders begrip en medewerking. Steekproefsgewijs zal
controle plaatsvinden.
Kantine is gesloten:
 Kantine is volledig gesloten, ook faciliteiten in de kantine (koffie, thee, etc.) zijn niet beschikbaar;
 Voor de medegebruikers van de kantine geldt dat er geen sprake is van een kantinefunctie, dus kan
er gebruik van gemaakt worden van de ruimte:
o Maximaal 30 personen;
o Faciliteiten van de kantine zijn niet beschikbaar.
 Vergaderingen binnen Bon Boys:
o Doen we digitaal;
o Indien digitaal vergaderen echt geen optie is, dan kan 1 van de 3 spreekkamers gebruikt
worden. Dit kan onderbouwd aangevraagd worden via materiaalman@bonboys.nl.
 Wedstrijdbesprekingen doen we op het veld en niet in de kleedkamer:
o Geldt sowieso voor O19-teams en de seniorenteams (zaterdag en zondag) vanwege
maximaal 8 spelers tegelijkertijd in de kleedkamer.
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Bon Boys 1-2-3 (zondag) kan eventueel gebruik maken van de bestuurskamer voor een
wedstrijdbespreking:
o Aanvragen via materiaalman@bonboys.nl;
o Maximaal 16 spelers en 2 trainers, stoelen staan 1,5 meter uit elkaar (zo laten staan);
o De kantine is gesloten en kantinefaciliteiten zijn niet beschikbaar;
o Geen lunch - eten voor de wedstrijd in de bestuurskamer.

Wedstrijden:
 In de rust blijven we, zowel uit als thuis, op het veld:
o Dit geldt ook voor bezoekende ploegen.
 Elke speler gebruikt een eigen bidon:
o Pakken drinken/thee in de rust gebruiken we niet (ook bezoekers).
 O19-teams en senioren: maximaal 8 spelers per kleedkamer;
 Zie ook protocol versie 27-8-2020.
Douchen – kleedkamers bij Bon Boys:
 Douchen op wedstrijddagen:
o Faciliteren we zoveel mogelijk.
 Of een kleedkamer voor de thuisspelende ploeg is toegewezen? Check de app (wedstrijddetails);
 Douchen op trainingsdagen:
o Per maandag 5-10-2020 gaan we douchen op trainingsavonden gedurende 2 weken weer
proberen (en aansluitend evalueren);
o Kleedkamer is voor de training niet beschikbaar, dus aangekleed op de club komen;
o O19-teams en senioren: maximaal 8 spelers per kleedkamer, 2 tegelijkertijd in de douche:
 Dit is echt een belangrijke voorwaarde die maximaal nageleefd moet worden.
o Geen ouders in kleedkamer/douche, spelers moeten dus volledig zelfredzaam zijn.
 Zie ook protocol versie 27-8-2020.
Routing:
 Op het complex zijn diverse pijlen aangebracht. Graag die pijlen (routing) volgen.

Het zijn strenge maatregelen die we gezamenlijk moeten naleven. Met als doel om zo spoedig mogelijk
weer naar ‘normaal’ te kunnen. Ook nu werken jullie toch weer mee? Net als in de voorbije weken.
Samen maken we onze club Bon Boys en samen krijgen we Corona onder controle.

Bestuur SV Bon Boys
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