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Richtlijnen COVID-19 F.C. Seja 
 
Flow kantine  

 Ingang: deur aan de mannen wc  

 Uitgang: grijze dubbele deur  

 Buiten aan de deur staat handgel  

 We zetten pijlen op de grond om de richting duidelijk te maken  

 Max 50 personen toegelaten in de kantine (nog beetje te bekijken 

hoeveel tafels we kunnen zetten, dus kan nog aangepast worden) 
 Max tafels van 4 personen (tafels van 6 maken we duidelijk dat er op 

middelste plaats niet mag gezeten worden) 

 We gebruiken de app “ik ben hier.be” waar iedereen zich dient te 

registeren (op tafels en aan toog QR code kleven) 
 Mondmasker verplicht ook voor iedereen, altijd  

 Drank kan besteld worden aan de toog, er mag niet “gehangen” 

worden aan de toog  

 22u30 laatste bestelling, 23u kantine toe  

 

Trainingen  
 Er mag niet gevoetbald worden voor en na de training, niet op het 

veld en niet voor de kantine. Reden is dat er dan geen afstand 

gehouden wordt  
 Kleedkamers mogen niet gebruikt worden  

 Bij spelers en trainers wordt voor de training de temperatuur 

genomen. Zij die een verhoogde temperatuur hebben zullen gevraagd 

worden de club te verlaten en zich te laten testen. Indien de test 

negatief is zijn ze weer welkom.  
 Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse 

protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden: 

- De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen 
- Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een 

verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de 
protocollen 

- Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan 

- Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor 
sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is 

toegelaten. 
 Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan, onder 

volgende strikt te interpreteren voorwaarden:  

- De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds 

dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen 
overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in 

opdracht of door de lokale overheid georganiseerde 
jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de 

organisatoren en/of begeleiders de naleving van de 
basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand … 

- Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan 
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 Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende strikt te 

interpreteren voorwaarden:  

- De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, 

steeds dezelfde, personen 
- Enkel contactloos sporten is toegestaan 

 Mondmasker en drinkbus 

- Mondmasker niet verplicht op het veld of bij lopen in het fort  
- Mondmasker wel verplicht totdat spelers en trainers veld 

betreden en als ze weggaan van veld  

- Elke groep heeft eigen materiaal (ballen, truitjes, potjes, …) 
(we zoeken nog uit of deze dienen ontsmet te worden) 

- Elke groep heeft eigen ballen (we zoeken nog uit of deze 
dienen ontsmet te worden) 

- Elke speler krijgt zijn of haar drinkbus (naam en ploeg wordt 
erop geschreven). Er worden GEEN grote flessen water meer 

gedeeld  

- Elke speler +12 voorziet een eigen zakje waar drinkbus inzit 
en waar ze mondmasker op het veld kunnen insteken) 

 
Algemeenheden  

 Corona Verantwoordelijken: Jeroen Marien (0496075333) en Annemie 

Delva (0485766717) worden door de club aangeduid als corona 

verantwoordelijke. Bij deze personen kan u terecht met al uw vragen.  
 We zullen als club ook ten allen tijde begrip hebben voor de 

bezorgdheid van eenieder. Ook indien u omwille van bezorgdheid uw 

kind liever niet laat komen trainen (graag wel trainer verwittigen) 
 Het zal zeer belangrijk zijn dat we allen samen de maatregelen goed 

opvolgen en participatie van eenieder is van zeer groot belang. 
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