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De persconferentie van vrijdag 28-5-2021 maakt dat de onderstaande afspraken per 5-6-2021 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): 

o Geldt niet als je deelneemt aan wedstrijden/traingen. 
 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. 

 

Wedstrijden: 
 Jeugd: Zaterdag 5 juni start voor de jeugd de Regiocup: 

o Indeling staat in de Voetbal.nl app, via de hoofdleider word je geïnformeerd. 
 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). 
 Op de bank houd je 1,5 afstand van elkaar (leiders en wisselspelers); 
 Bij uitwedstrijden draagt, in de auto, iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje; 
 Senioren-teams (dames, zaterdag 2-5 en zondagteams): 

o Streven is dat we onderlinge wedstrijden gaan regelen; 
o Via de hoofdleider (Klaas Jansen –Edwin Heinst) word je geïnformeerd. 

 
Douchen – kleedkamers bij Bon Boys: 

 Kleedkamers en douches zijn op zaterdag en zondag geopend; 
 Kleedkamers en douches zijn op trainingsavonden (maandag t/m vrijdag) vooralsnog gesloten; 

o Kleed je dus thuis om; 
o Neem een sporttas mee om daarin de spullen te kunnen stoppen. 

 Douchen: 
o Jeugd: kan op zaterdag na de wedstrijd douchen; 
o Senioren: kunnen op zaterdag/zondag na de training of onderlinge wedstrijd douchen: 

 Maximaal 8 senioren per kleedkamer, 2 tegelijkertijd in de douche (belangrijke 
voorwaarden die maximaal nageleefd moeten worden). 

 
Geen publiek bij wedstrijden en trainingen: 

 Publiek/ouders zijn helaas niet welkom op ons complex. Dit geldt voor trainingen en wedstrijden: 
o Voor O8-teams, Bon Boys-kids en Bon Boys-kabouters: 

 Ontvangst bij de poort door trainer(s). 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); 
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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 kan er sprake zijn van controle bij de hoofdingang: 
o Doordeweeks vertrouwen we op eenieders begrip en medewerking. 

 
Kantine is geopend: 

 Kantine is per zaterdag 5 juni geopend: 
o Zie protocol ‘opening kantine 5-6-2020’. 

 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 46 personen; 
o Faciliteiten van de kantine zijn niet beschikbaar. 

 Vergaderingen binnen Bon Boys: 
o Doen we zoveel mogelijk digitaal; 
o Indien digitaal vergaderen geen optie is, dan kan 1 van de 3 spreekkamers gebruikt worden 

(1,5 meter). Dit kan onderbouwd aangevraagd worden via materiaalman@bonboys.nl. 
 Wedstrijdbesprekingen, voor zover nodig, doen we op het veld. 

 
Routing: 

 Op het complex zijn diverse pijlen aangebracht. Graag die pijlen (routing) volgen. 
 
 

Nederland mag steeds meer open. Dit geldt ook voor Sportcomplex De Greune. We zijn op de goede weg, 
dankzij jullie begrip en medewerking. Dank jullie wel daarvoor. Maar nog steeds gelden er beperkingen, 
met als doel om zo spoedig mogelijk weer naar ‘normaal’ te kunnen. Ook nu werken jullie toch weer mee? 
 
Samen maken we onze club Bon Boys en samen krijgen we Corona onder controle. 
 

 
Bestuur SV Bon Boys 


