
IN EN OM SPORTPARK DE NEVELHORST:

VOOR DE SPELERS EN TEAMS: 

Laten we ons samen aan deze afspraken houden.

Blijf positief en help elkaar. Dan gaat het zeker lukken!

WELKOM TERUG BIJ DVC’26!
Wat fijn dat de jeugd weer kan voetballen bij DVC’26! Dat kan echter alleen als we goed op elkaar letten en ons 
met elkaar aan de afspraken houden.

Er zijn door de KNVB en het NOC*NSF regels opgesteld die nageleefd moeten worden, zodat er vanaf 29 april 
weer gesport kan worden in de leeftijdsklassen t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar. Deze kun je downloaden op onze 
website www.dvc26.nl. Daarnaast gelden er bij DVC’26 ook eigen maatregelen.

#iedereenmagmeedoen
In deze bijzondere tijd mogen alle kinderen bij ons komen voetballen; ook kinderen die geen lid zijn.  
Je vriendje of vriendinnetje kan tot aan de zomervakantie kosteloos meetrainen. De eerste keer kan hij of 
zij gewoon meekomen. Bij een tweede keer of vaker graag even de gegevens achterlaten via het speciale 
formulier op www.dvc26.nl.

Corona-coördinator
DVC’26 heeft als Corona-coördinator/contactpersoon Marco Swenne aangesteld.  
Voor vragen kun je Marco bereiken via tel. 06-26246934 of e-mail voorzitter@dvc26.nl. 

• Parkeer je fiets op de aangewezen plekken.
• Kinderen ophalen en afzetten via de aangegeven route.
• Ingang = huidige entree. Uitgang = oude entree.
• Ouders moeten buiten de poorten van het sportpark blijven.
• Ook buiten DVC’26 geldt: hou 1,5 meter afstand van elkaar.
• Hanteer de veiligheid- en hygiëneregels die zijn aangeplakt bij DVC’26. 
• Volg altijd aanwijzingen op van toezichthouders (herkenbaar aan de hesjes) en leiders.

• Als je ziek bent of verkouden, blijf dan thuis!
• Teams vanaf O13 trainen met de 1,5 meter regel.
• Teams vanaf O13 dienen met 2 begeleiders te trainen. 
• Vermijd contact met andere teams.
• De kantine en kleedkamers zijn dicht, dus thuis omkleden en douchen.

AFSPRAKEN BIJ DVC'26 
IN TIJDEN VAN CORONA
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