
 
 

 

 

Aan de bezoekende vereniging van v.v. Drachten, 

Augustus 2020 

Beste collega-vereniging, 

Komende week komt u op bezoek in Drachten. Zoals bij alle verenigingen zijn ook bij ons een aantal 

corona-maatregelen van kracht, graag brengen we u via deze mail hiervan op de hoogte. 

 Wij gaan ervan uit dat de spelers, chauffeurs, toeschouwers en leiders en trainers geen corona-

gerelateerde klachten hebben. Mocht u door teveel afwezigen toch niet in staat zijn de wedstrijd 

te kunnen komen spelen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het 

wedstrijdsecretariaat, tel. 06-23 54 89 44 of wedstrijden@vvdrachten.nl  

 Bij betreding van het sportpark dient iedere bezoeker zijn handen te desinfecteren; 

 Bij aankomst op het sportpark dient u zich te melden bij de corona-coördinator, herkenbaar aan 

een geel veiligheidshesje; 

 Voor wedstrijden tot JO19 geldt de 1,5-meter regel niet en zal één kleedkamer voor de spelers 

toegewezen worden. Voor de teams tot JO13 geldt dat er maximaal 2 volwassenen gelijktijdig 

in de kleedkamers zijn toegestaan om te assisteren bij het omkleden.  

 Voor de teams vanaf de JO19 zullen meerdere kleedkamers worden toegewezen. Wij gaan ervan 

uit dat de leider van uw team zorgt voor een toewijzing van de kleedkamers. Vanwege de grote 

druk op de beschikbare kleedkamers vragen wij u om de aanwijzingen van de coördinator strikt 

op te volgen. Het kan zijn dat er te weinig kleedkamers beschikbaar zijn. In dat geval zullen de 

spelers om de beurt moeten omkleden/douchen; 

 In de kantine, langs de velden en in dug-out dient ook de 1,5 meter afstand in acht te worden 

genomen; 

 Het publiek wordt gevraagd om een registratieformulier bij de ingang van het sportcomplex in 

te vullen (geldt niet voor spelers en stafleden). 

Ondanks deze maatregelen wensen wij u een prettig en sportieve tijd toe op sportpark De Peppel. 

Wij gaan er van uit dat u de informatie uit deze brief deelt met de spelers en staf van het 

desbetreffende team. 

Namens het bestuur van de v.v. Drachten 

Tom de Groot 

Wedstrijdsecretariaat v.v. Drachten 
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