
Bepalingen: Positieve COVID-19 uitslag binnen de 
vereniging 

Wanneer er op de vereniging een coronabesmetting plaatsvindt heeft dit consequenties voor 
zowel VBC Akrides als de bezoekende ploegen. Onderstaande richtlijnen dienen gevolgd te 
worden: 
 

Voor onze eigen clubleden, bezoekende spelers, officials, vrijwilligers, 
coaches en toeschouwers:  
Ben je positief getest op Corona? Laat dit dan direct weten aan Yascha Koch, ons 
vertrouwenspersoon. Dit kan via vertrouwenspersoon@akrides.nl of 06-34152232. Wij zullen 
discreet met de melding omgaan. 
 
Wil je een melding maken over een trainingsavond of wedstrijd, heb je nog ideeën om de 
verspreiding verder te voorkomen, of heb je vragen? Stuur een e-mail naar 
bestuur@akrides.nl 
 
Wij moedigen het aan om ons alsjeblieft te contacteren op het moment dat je je niet prettig 
voelt bij een training of wedstrijd, of het gevoel hebt dat we meer kunnen doen om de 
verspreiding van het virus te voorkomen. 
 
De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Door de GGD wordt bepaald welke 
richtlijnen er gelden voor de medesporters. De speler dient de vertrouwenspersoon op de 
hoogte te houden van de GGD-bepalingen en te ondernemen acties. 
 
Wanneer men het advies krijgt om in quarantaine te gaan, is het dringende advies dat de 
sporter zich daaraan houdt en doet hij/zij in die periode niet mee met trainingen/wedstrijden.  

Afmelding wedstrijd 
Besluit een team om een wedstrijd niet te spelen vanwege een corona gerelateerde reden, 
dan dient onderstaande procedure te worden gevolgd: 
 
Procedure: 
Wanneer er wordt besloten dat een team niet speelt, dan dient er een e-mail te worden 
gestuurd aan bestuur@akrides.nl. Onderbouw hierin je besluit. 
 
Het bestuur doet hierin het volgende: 
 
1) Het bestuur stelt het bondsbureau van de NBB op de hoogte van het besluit op 
werkdagen tot 17:00 uur.  
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2) Wanneer het besluit na vrijdag 17:00 uur of in het weekend wordt genomen, dient contact 
gezocht te worden met de tegenstander. Wanneer de wedstrijd wordt gespeeld in de 
landelijke competitie stelt de vereniging ook Ed van den Broek op de hoogte. Wanneer de 
wedstrijd wordt geleid door scheidsrechters van de NBB, worden ook deze bericht. Indien de 
vereniging niet de contactgegevens heeft van de scheidsrechters, wordt contact gezocht met 
de herplanner van de afdeling/landelijk.  
 
3) Informeer vanuit het bestuur de Competitie Organiserende Instantie (COI) per e-mail welk 
team/welke teams niet zullen spelen, en onderbouw de beslissing. De COI beslist of er 
sprake is van overmacht. Wanneer wordt besloten dat er wel sprake is van overmacht, dan 
wordt de wedstrijd in principe opnieuw ingepland. Indien de wedstrijd om welke reden dan 
ook niet kan worden ingehaald, is het aan de beoordeling van de COI hoe het 
kampioenschap en promotie/degradatie in een betreffende poule wordt bepaald.  
 
Wanneer wordt besloten dat er geen sprake was van overmacht, dan wordt het team 
beschouwd als niet te zijn opgekomen.  
 
Wanneer een wedstrijd opnieuw ingepland wordt, gebeurt dit in overleg met de twee 
verenigingen en de COI. Wedstrijden uit een competitie die enkel in de eerste helft van het 
seizoen wordt gespeeld (tot en met december) hoeven niet te worden ingehaald.  
 
Wedstrijden uit een competitie waarin een Final Four wordt gespeeld, dienen – bij voorkeur - 
uiterlijk 18 april 2021 te zijn ingehaald. Afhankelijk van de omstandigheden op dat moment 
wordt bekeken of dit haalbaar is en zal dit in goed overleg met alle partijen gaan.  
 


