Voetbalvereniging Beekbergen.
Veldhofweg 35
7361 TA, Beekbergen
Postbus 87
7360 AB, Beekbergen
T. +31 (0)55 506 1928
info@vvbeekbergen.nl
www.vvbeekbergen.nl
Kamer van Koophandel No. 40101224
BTW No. | NL0025.319.38.B01
IBAN No. NL79 RABO 0306057786

Corona richtlijnen bij Corona besmetting (of vermoeden daarvan) bij spelers
Sinds de start van het seizoen merken we dat er vragen ontstaan wat te doen bij een melding van een speler dat
hij/zij mogelijk met corona besmet is en getest moet worden of eventueel positief getest is op Corona.
Als vereniging volgen we hierin de richtlijnen die de KNVB heeft opgesteld. In gevallen waarin deze richtlijnen
niet voorzien zullen wij dit als bestuur overleggen en dit eventueel bespreken met de KNVB. Onderstaande
richtlijnen zullen in veel gevallen antwoord op de vragen geven. Indien dit niet (voldoende) het geval is hebben
we 1 contactpersoon binnen het bestuur aangewezen die de vragen beantwoordt of ruggenspraak pleegt zodat er
1 centraal punt binnen de vereniging is waar de informatie vandaan komt of opgevraagd wordt. Dit om te
voorkomen dat meerdere personen met de zelfde zaken bezig zijn.
Dit is Marisa van der Holst, zij is bereikbaar op 06-30993039 of via de mail op sponsoring@vvbeekbergen.nl.
1.

Wat te doen wanneer er een vermoeden bestaat van mogelijke corona besmetting bij een speler?
Dit vermoeden delen met het bestuur (Marisa van der Holst) zodat er centraal gemonitord kan worden. De speler
in kwestie moet thuis blijven totdat de testuitslag bekend is en kan/mag derhalve tot nader order niet meer
deelnemen aan activiteiten van de vereniging. De overige spelers mogen gewoon deelnemen aan de club
activiteiten en dus ook trainen en/of een wedstrijd spelen. Zij dienen echter goed in de gaten te houden dat ze geen
klachten ontwikkelen. Wanneer duidelijk is of de speler positief of negatief getest is deze uitslag ook met Marisa
delen zodat de actuele situatie bekend is.

2.

Wat als spelers en/of ouders niet door willen spelen in afwachting op de uitslag van de test van de
speler?
In principe worden alle wedstrijden gespeeld maar als dit niet haalbaar is omdat toch te veel spelers tijdelijk niet
willen voetballen, kan in overleg met wedstrijdzaken (Annemieke van den Beld voor jeugdteams en Guus Jurriens
voor seniorenteams) overlegd worden met de tegenstander om een wedstrijd te verplaatsen tot na de uitslag van de
test. Vanuit de KVNB wordt ook aan verenigingen gevraagd om hierin met elkaar mee te denken.

3.

Een speler wordt positief getest op Corona mag de rest van het team dan wel trainen/wedstrijden
spelen?
Een positief geteste speler mag niet meer deelnemen aan de clubactiviteiten totdat hij/zij genezen verklaard is.
Vanaf het moment van een positieve besmetting bepaalt de GGD de gevolgen voor de rest van het team. Er wordt
een bron- en contact onderzoek gestart en op basis daarvan beslist de GGD of andere spelers mogen spelen. Wij
volgen hierin dus de besluiten van de GGD. Indien vanuit de GGD het besluit komt dat meerdere spelers uit een
team in quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden dan moet er contact
opgenomen worden met de KNVB om de gevolgen voor de competitie te bepalen. In dat geval zal ook de GGD
contact opnemen met de vereniging (bestuur) en zal het bestuur hierin de leiding nemen.

4.

Bij een familielid van een speler bestaat een vermoeden van een corona besmetting. Mag de betreffende
speler dan blijven trainen en/of wedstrijd spelen?
Ja dit mag. Uiteraard verwachten we dat de speler zijn gezondheid goed blijft monitoren en zich bij klachten ook
meldt. Wanneer een speler toch voor de zekerheid niet wil spelen dan is dat in overleg met de trainer/coach geen
probleem. De overige spelers van een team kunnen ook in dat geval blijven voetballen. Wij vragen trainers/leiders
ook in deze gevallen mee te denken met trainers/leiders van andere elftallen om mogelijke bezettingsproblemen
samen op te lossen!

Toch nog vragen? Neem gerust contact op met Marisa van der Holst op 06-30993039 of
sponsoring@vvbeekbergen.nl
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