
 

Voorwaarden stadionbezoek Covid-19 periode 
 
Door de VRU (veiligheidsregio Utrecht), GGD Utrecht en Gemeente Utrecht is aan FC Utrecht toestemming 
verleend voor het spelen van voetbalwedstrijden met beperkt publiek.  
 
Deze toestemming is gegeven op basis van:  
 

- Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Utrecht 15 juli 2020 
- Aanwijzing GGD Utrecht  
- Algemeen draaiboek FC Utrecht protocol D & E 

 
De toestemming is verleend onder de voorwaarden dat: 
 

- Alle toeschouwers zijn geregistreerd, ongeregistreerde personen hebben geen toegang tot Stadion 
Galgenwaard.  

- Alle personen werkzaam in, bij of rondom de wedstrijden zijn geregistreerd. Deze voorwaarde 
beperkt zich van 24 uur voor de wedstrijd tot 4 uur na de wedstrijd.  

- Alle personen (toeschouwers, personeel of op andere wijze betrokken personen) zijn in bezit van 
een geldig toegangsbewijs of accreditatie op naam.  

- Overheidsdiensten zoals, maar niet beperkt door, politie en gemeente zijn door de overheidsdienst 
waarvoor zijn werkzaam zijn geregistreerd en er is een ambtenaar aangesteld als 
verantwoordelijke voor deze registratie en aanspreekpunt voor FC Utrecht. 

- Bij binnenkomst van Stadion Galgenwaard wordt er triage uitgevoerd.  
- Alle aanwijzingen, in het kader van de Protocollen D & E, van personeel van FC Utrecht aan 

toeschouwers of andere bezoekers dient te worden opgevolgd.  
- Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen krijgt men geen toegang tot Stadion Galgenwaard of 

wordt men verwijderd uit Stadion Galgenwaard.  
- Personen (toeschouwers, personeel of op andere wijze betrokken personen) hebben alleen 

toegang binnen de zone, het gebouw, de verdieping, de sector of andere benaming of fysieke 
beperking waartoe zij recht hebben.  

- FC Utrecht ziet erop toe dat het betreden van meerdere zones, zijnde de zone, het gebouw, de 
verdieping, de sector of andere benaming of fysieke beperking, door personen (toeschouwers, 
personeel of op andere wijze betrokken personen) geminimaliseerd wordt.  

- Binnen FC Utrecht is de Manager Veiligheid & Operations eindverantwoordelijke en gemandateerde 
voor de uitvoering van de protocollen. 



 
- De Manager Veiligheid & Operations mag hierbij de veiligheidscoördinator mandateren om op 

wedstrijddag besluiten te nemen namens hem. 
- Door Politie Utrecht wordt de Algemeen Commandant belast met inzet van de specifieke wedstrijd 

belast met het mandaat aanwijzingen te geven aan FC Utrecht ten bescherming van de 
volksgezondheid. Deze aanwijzingen dienen terstond te worden opgevolgd. 

- Door de Gemeente Utrecht wordt een ambtenaar aangesteld welke bij specifieke wedstrijden is 
belast met het mandaat aanwijzingen te geven aan FC Utrecht ten bescherming van de 
volksgezondheid. Deze aanwijzingen dienen terstond te worden opgevolgd.  

- Desgevraagd geeft FC Utrecht toelichting op de door hun genomen maatregelen of besluiten aan 
de VRU of in de Driehoek van Utrecht.  


