
HBSV Corona protocol vanaf 25 september 2021 

Corona protocol per 25 September 2021 
 

 

 
 
Betreft: Corona toegangscontrole 
 
Beste leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers en bezoekers van Sportpark Schansheide, 
 
De samenleving gaat beetje bij beetje verder open; vanaf zaterdag 25 september, bij de start van het 

competitievoetbal, gaat de 1,5-regel er af. Iedereen mag weer naar de club komen om zijn of haar 

team aan te moedigen; geen beperkingen meer in aantallen voor supporters langs de lijn en voetballers 

op het veld. We mogen dus met elkaar weer genieten van al het moois dat onze vereniging te bieden 

heeft, zowel op als langs het veld.  

Vanaf 25 september 2021 vervalt, net als voor de horeca, de 1,5-meter regel. Het bestuur van HBSV 

heeft de nieuwe coronaregels die door de Overheid en NOC/NSF zijn samengesteld voor ons sportpark 

vastgesteld.  

Meer informatie --> https://nocnsf.nl/sportprotocol  

 
De regels zijn van toepassingen voor iedereen die zich binnen  

de poorten van ons sportpark begeeft. 
 

• Het is bij mogelijk om in de kantine eten en drinken te bestellen en af te halen. 

• Wil je plaats nemen in de kantine dan dien je te beschikken over een geldig 
coronatoegangsbewijs. 
 

De onderstaande regels zijn vanaf 25 september 2021 van toepassing 

Wanneer is er geen Coronatoegangsbewijs nodig: 

• Voor het gebruik van het buitenterras en het afhalen van eten en drinken. 
 
Wanneer is er wel een Coronatoegangsbewijs nodig: 

• Voor het nuttigen van eten/drinken en verblijf binnen in de kantine. 

• Voor deelnemers aan bijeenkomsten in de bestuurskamer. 
 
Blijf thuis bij klachten. 
Klachten die kunnen wijzen op COVID-19 zijn: 

• Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en/of hoesten 

• Benauwdheid 

• Verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).  
Het advies is om je te laten testen bij een van de bovenstaande klachten. 

 
 

Het bestuur gaat uit van gezond verstand en een goede medewerking.  
Alleen samen kunnen we het ons naar de zin maken. 

 
 
 
 
 
Algemeen Bestuur HBSV 
Hout-Blerickse Sport Vereniging 
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