
Protocol kleedkamers 

Trainingen 
 Basisregels: 

o De verantwoordelijkheid voor kleedkamergebruik ligt bij de leider(s) en/ of trainer(s). 

o Alle jeugdteams mogen op trainingsdagen géén gebruik maken van de kleedkamers. 

o Alle seniorenteams mogen gebruikmaken van twee kleedkamers, waarbij douchen 

mogelijk is. De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de reiniging van de 

kleedkamers. Er wordt aangeraden een schoonmaakrooster te maken. 

o Alle seniorenteams hebben maximaal 6 personen in de kleedkamer en onderling 

blijft de 1,5 meter gehandhaafd.  

o Iedereen desinfecteert tijdens het betreden van de kleedkamer zijn of haar handen 

 Protocol kleedkamergebruik alle jeugdteams  

o Jeugdteam mogen op trainingsdagen géén gebruik maken van de kleedkamers. 

 Protocol kleedkamergebruik alle seniorenteams 

o Bij het gebruik van de kleedkamer mag er wel worden gedoucht. Na het verlaten van 

de kleedkamer is het verplicht om deurklinken, bankjes, toilet (bril, spoelknop en 

toiletrolhouder) en doucheruimte (tegels en doucheknoppen) grondig te reinigen 

met desinfectie. Daarnaast moet ook vloer netjes worden achtergelaten (trekken en 

vegen). 

o De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak van de kleedkamers. 

 Verkrijgen van desinfectie 

o De desinfecterende spray en bijbehorende schoonmaakartikelen zijn verkrijgbaar 

aan de bar. 

Wedstrijden 
 Basisregels: 

o De verantwoordelijkheid voor kleedkamergebruik ligt bij de leider(s) en/ of trainer(s). 

o Alle jeugdteams mogen gebruikmaken van één kleedkamer, mits hierna wordt 

gereinigd. Tussen de spelers onderling hoeft geen afstand gehouden te worden.  

 De uitspelende ploeg mag (in lijn met de Nijmeegse voetbalverenigingen) 

géén gebruikmaken van de kleedkamers. 

 De uitspelende ploeg mag gebruikmaken van de tent om hier om te kleden 

en te rusten. Waardevolle spullen mogen in één grote tas worden 

meegenomen naar het veld. 

o Alle seniorenteams mogen gebruikmaken van twee kleedkamers, mits hierna wordt 

gereinigd.  

 De uitspelende ploeg mag (in lijn met de Nijmeegse voetbalverenigingen) 

géén gebruikmaken van de kleedkamers. Dit geldt niet voor het 1e elftal. 

 De uitspelende ploeg mag gebruikmaken van de tent om hier om te kleden 

en te rusten. Waardevolle spullen kunnen in één grote tas worden 

meegenomen naar het veld. 

 In de tent zal ook 1,5 meter afstand gehouden moeten worden.  

o Alle seniorenteams hebben maximaal 6 personen in de kleedkamer en onderling 

blijft de 1,5 meter gehandhaafd.  

o Iedereen desinfecteert tijdens het betreden van de kleedkamer zijn of haar handen 

 Protocol met douchen (geldt voor alle teams op wedstrijddagen) 



o Bij het gebruik van de kleedkamer mag er wel worden gedoucht. Na het verlaten van 

de kleedkamer is het verplicht om deurklinken, bankjes, toilet (bril, spoelknop en 

toiletrolhouder) en doucheruimte (tegels en doucheknoppen) grondig te reinigen 

met desinfectie. Daarnaast moet ook vloer netjes worden achtergelaten (trekken en 

vegen). 

 Op zaterdagen wordt er gereinigd door twee ouders. 

 Op zondagen wordt er gereinigd door de schoonmaakploeg op maandag.  

o In de kleedkamer zijn maximaal 6 personen aanwezig en in de doucheruimte zijn 

maximaal 2 personen aanwezig die allen onderling 1,5 meter afstand houden (dit 

geldt voor alle seniorenteams). 

 Verkrijgen van desinfectie 

o De desinfecterende spray en bijbehorende schoonmaakartikelen zijn verkrijgbaar 

aan de bar. 

Scheidsrechters 
 Scheidrechters kunnen op wedstrijddagen gebruikmaken van de voor hen bestemde 

kleedruimte, hierbij wordt verwacht dat de scheidsrechter zelf de ruimte ontsmet. 

o Desinfectie voor de scheidsrechter staat klaar achter de bar.  

Aanvulling 
 Mochten bovenstaande regels niet worden nageleefd, zijn wij als club genoodzaakt de 

kleedkamers weer te sluiten. 

 Teams die geen ouders kunnen aanleveren, kunnen helaas géén gebruikmaken van de 

kleedkamers.  

 Bij eventuele vragen kan contact worden opgenomen met Bryan Gijsbers via 06-27826347 


