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Sportcomplex de Kempkes 

SVO Korfbal en SVO Voetbal  



 

Corona richtlijnen Sportcomplex de Kempkes 

 

 

Na een half jaar dicht te zijn geweest, mag de kantine van SVO weer open! Dit betekent dat vanaf heden de 
kantine weer geopend zal zijn om gezellig met zijn allen een hapje en drankje te kunnen doen! 

Echter, we kunnen dit alleen doen als we een aantal maatregelen treffen die volgens de richtlijnen van 
het RIVM, NOC-NSF, Koninklijke Horeca Nederland en de Veiligheidsregio nodig zijn. Naast de gebruikelijke 
richtlijnen zijn er ook een aantal specifiek voor ons complex aan toegevoegd.   

Hieronder een overzicht van de maatregelen: 

Algemeen:  

 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 heb je klachten? Blijf thuis; 
 ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,  koorts en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

 houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten. 
 

Sportcomplex de Kempkes specifiek: 

 We hebben een vaste in- en uitgang gemaakt; 
 Bij de ingang van de kantine staat desinfectiemateriaal om je handen te kunnen reinigen; 
 In de kantine is er plek voor maximaal 75 personen; 
 Aan de bar zijn plekken ingericht waar je je bestelling kan plaatsen en ophalen; 
 Bij een bestelling vragen we je je naam en contactgegevens te noteren en achter te laten, voor 

eventueel bron- en contactonderzoek; 
 In de kantine en buiten (terras) staan de tafels en stoelen/krukken volgens de richtlijnen 

opgesteld. Het is niet de bedoeling dat deze verzet worden en het is de bedoeling dat je gaat 
zitten!; 
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 Luister naar instructies van barmedewerkers!; 
 Betaal zoveel mogelijk met de pin; 
 Tijdens wedstrijddagen kan niet aan de bar gezeten worden. Na de laatste wedstrijd is dit wel 

mogelijk op de aangegeven plekken; 
 Langs het veld kan je zelf een plaatsje zoeken met in achtneming van 1,5 meter afstand tot 

anderen;  
 Kleedkamers zijn beschikbaar. Om 1,5 meter te kunnen waarborgen kunnen er maximaal 10 

personen in een kleedkamer (dit geldt voor sporters vanaf 18 jaar en ouder); 
 Dit zijn de richtlijnen op sportcomplex de Kempkes. Het kan zijn dat dit bij uitwedstrijden anders 

georganiseerd is;  
 Rondom de wedstrijden van de senioren geldt een apart protocol; hiervan zijn de scheidsrechters, 

leiders en trainers op de hoogte.  
 
Het is belangrijk deze maatregelen en richtlijnen in acht te nemen. Zorg dat je daarvan op de hoogte bent. 
Mochten er omstandigheden en/of richtlijnen veranderen, dan zullen we als verenigingen daarin in 
meegaan en over communiceren. 
 

Mochten er vragen zijn of heb je tips neem dan contact op met: 

 

Voetbal 

 Joost Koks:  06-12297562 

 Patrick Driessen:  06-51194929 

Korfbal 

 Christine Winkels:  06-20592303 

 Marit Nissen:  06-23130208 

 

Wij wensen iedereen een mooi seizoen toe. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting de Kempkes, bestuur SVO Korfbal en bestuur SVO Voetbal 

 
 


