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Beste speler, beste supporter,  
 
Er mag eindelijk terug gevoetbald worden, maar door COVID-19 zullen er in de toekomstige periode nog vele 
zaken anders dienen te verlopen dan wat we tot nu toe gewend waren. 

Vlimmeren Sport heeft samen met het Schepencollege, de sportdienst, de sportraad en Lentezon afspraken 
gemaakt hoe een aantal zaken mogen/moeten verlopen en dit tot tegenbericht. 

Wat betekent dit nu concreet? 

Betreden van het complex 

Elke speler, ouder of toeschouwer die zich niet helemaal goed voelt, enige Covid-symptomen vertoont of als 
risico beschouwd kan worden mag het sportcomplex logischerwijze NIET betreden.  

Het dragen van een mondmasker is vanaf 12 jaar verplicht. Het mondmasker mag af voor spelers tijdens de 

training, en ook bij het zitten aan tafel in de kantine waar de regels uit de horeca gelden. Ook trainers zijn tijdens 
de training niet verplicht om een mondmasker te dragen, maar we raden het wel aan in oefeningen waar afstand 
met de spelers niet kan gegarandeerd worden. Ouders mogen de trainingen en wedstrijden volgen op veilige 
afstand van elkaar, maar ook hier is een mondmasker verplicht. 

 

Trainingen en wedstrijden 

Wedstrijden zijn opnieuw toegelaten. Bij thuiswedstrijden is publiek toegelaten, bij uitwedstrijden vragen we u op 

voorhand de plaatselijke reglementering te raadplegen. Hou er wel rekening mee dat de algemene norm van 
Voetbal Vlaanderen een maximum van 400 toeschouwers toelaat. De planning van wedstrijden en trainingen kan 
je terugvinden op de website. 

Vlimmeren Sport voorziet geen flessen water voor eigen teams en/of tegenstanders, spelers dienen hun eigen 

drinkbus te voorzien. 

 

Kleedkamers en douches 

Het gebruik van de kleedkamers en douches kan enkel op volgende voorwaarden: 

Bij trainingen: 

 Van U6 tot en met U21 kan er na de training niet gedoucht worden. 

 Seniorenelftallen kunnen eventueel wel douchen, maar dienen dit gespreid te doen (max 3 personen 
tegelijk onder de douche, max 10 spelers per kleedkamer). 

Bij wedstrijden: 

 Van U6 tot en met U13 kan er niet gedoucht worden na de wedstrijd. 

 Vanaf U15 kan er wel gedoucht worden, maar ook weer gespreid (zie hoger). 
 

Kantine 

Onze kantine valt onder de Horeca-regels: 

 Registratie is verplicht 

 Er mag enkel zittend geconsumeerd worden 

 Geen bestellingen aan de toog, enkel bediening aan de tafels 

 De tafels in de kantine zijn zo geplaatst dat er max 10 personen aan een tafel kunnen/mogen zitten. 

Tussen de tafels is veiligheidshalve minimaal 1,5meter ruimte voorzien. Tafels en stoelen worden niet 

verschoven. 

 Volg de instructies die ter worden gegeven via de informatiebladen en de mondelinge instructies 

van onze medewerkers 



We rekenen er op dat ALLE bezoekers van ons complex er mee voor zorgen dat de uitgevaardigde en gevraagde 
maatregelen ook gerespecteerd worden. We gaan ervan uit dat ieder voor zich deze verantwoordelijkheid zal 

nemen en vragen dat we elkaar beleefd aanspreken mocht iemand even iets uit het oog verliezen. Enkel op deze 
manier zullen onze jongens en meisjes kunnen blijven voetballen. 
 
We hebben vernomen dat er zal gecontroleerd en eventueel beboet worden. Als men je binnen het complex 

verbaliseert is de boete uiteraard voor jezelf.  
 
Alvast bedankt voor uw inspanningen, 

 
Met sportieve groeten, 
 

Bestuur Vlimmeren Sport 

 
 


