Coronaprotocol sportpark “De Heughte”
1. Algemeen
Uitgangspunt voor dit protocol is de “Handreiking crowdmanagement als uitwerking van het
protocol verantwoord sporten” en de checklist “Opstart sportkantines”, beide via de KNVB
beschikbaar gesteld door NOC/NSF. Daarin liggen de basisregels opgesloten, te weten:
•
•
•
•
•
•

gebruik je gezonde verstand;
bij klachten: blijf thuis en laat je testen;
voel je dat je klachten krijgt tijdens het sporten, zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging/koorts of verlies van reuk/smaak; ga dan direct
naar huis en doe een zelftest;
was vaak je handen met water en zeep of gebruik de desinfecterende handgel, juist ook
voor en na bezoek van het sportpark;
schud elkaar NIET de hand;
vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand zoals dat hieronder is aangegeven:
- kinderen tot 12 jaar:
hoeven geen 1,5 meter afstand te houden;
- jongeren 13-17 jaar:
houd afstand tot volwassenen, onderling is dat niet nodig;
- 18 jaar en ouder:
houd afstand tot iedereen, behalve kinderen tot 12 jaar;
Bij trainingen en wedstrijden is afstand houden niet nodig, als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.

•

mondkapjes zijn verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder in alle binnenruimtes:
- in de kantine;
- én in de kleedkamers;

Dit protocol sluit niet uit dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid moet nemen en het gezonde
verstand moet gebruiken.
2. Corona Toegangsbewijs (CTB)
Het is verplicht een CTB en een identificatiebewijs te laten zien, voor iedereen van 18 jaar en
ouder. Na het scannen van het CTB is het mogelijk een polsbandje te krijgen, zodat je die dag niet
nogmaals je QR-code hoeft te laten scannen. Het tonen van je polsbandje is dan voldoende. Het
tonen van een CTB is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder bij gebruik van voorzieningen
binnen, dus in de kleedkamers, toiletten of in de kantine. In ruimten waar het CTB verplicht is, is
ook het dragen van een mondkapje verplicht als je rondloopt. Het CTB wordt gecontroleerd door
een beveiliger bij de ingang van de kantine.
Uitzondering:
- Voor het afhaalloket buiten geldt een uitzondering zowel voor het tonen van het CTB
als voor het dragen van een mondkapje.
- Voor iedereen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden bij VSCO verricht (zowel
betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen CTB hoeven te tonen als ze een functie voor de
sport vervullen in een binnensportlocatie. Dit geldt dus voor de trainers, coaches,
leiders, medewerkers onderhoud en alle noodzakelijk aanwezige vrijwilligers. Voor
deze groep geldt, dat zij via het bestuur of de coördinator een polsbandje kunnen
krijgen, als ze niet over een CTB beschikken.
3. Bezoekers/supporters
Uitgangspunt is dat iedereen zich houdt aan de basisregels. Door de omroeper zal bij aanvang
van de wedstrijd en na de rust (en tussendoor als dat nodig is) worden gewezen op het houden
van afstand. Uiteraard hebben bezoekers en supporters hierin ook hun eigen verantwoordelijkheid.
Op de tribune heeft iedereen een vaste zitplaats op 1,5 meter van elkaar. Deze plaatsen zijn in
eerste instantie bedoeld voor de oudere bezoekers/supporters.
4. Dug-outs
In de dug-out is het verplicht 1,5 meter afstand te houden. Extra plaatsen mogen gecreëerd
worden door het plaatsen van stoelen buiten de dug-out richting de hoekvlag (ook buiten de
instructiezone). Iedereen die niet strikt noodzakelijk plaats moet nemen in de dug-out/op de
reservebank, blijft achter de omheining, uiteraard op 1,5 meter afstand van anderen.

5. Vervoer per bus/touringcar of auto naar uitwedstrijden
De bus/touringcar is alleen bestemd voor spelers en stafleden, dus niet voor supporters. In de
bus/touringcar is het dragen van een mondkapje verplicht. Het is toegestaan om met personen uit
meerdere huishoudens in een vervoermiddel plaats te reizen van en naar uitwedstrijden. In dat
geval is het verplicht een mondkapje te dragen voor iedereen van 13 jaar en ouder.
6. Kleedkamers, toiletten en doucheruimten
De kleedkamers, toiletten en doucheruimten mogen gebruikt worden. Wel is het verplicht voor
iedereen van 13 jaar en ouder om een mondkapje te dragen en voor iedereen van 18 jaar en
ouder dat zij een CTB kunnen tonen. Uiteraard is het dragen van een mondkapje onder de douche
niet nodig. Het dingend advies geldt om de kleedkamers, toiletten en doucheruimten zo kort
mogelijk te gebruiken en zo snel mogelijk weer te verlaten. Toezicht en verantwoordelijkheid op
het naleven van deze regels berust bij de leiding van het team. We gaan ervan uit dat een ieder
zijn of haar verantwoordelijkheid hierin neemt.
7. Wedstrijdsecretariaat
Doordat veel teams te maken krijgen met coronabesmettingen, is de kans groot dat wedstrijden
verplaatst moeten worden. Het wedstrijdsecretariaat doet er alles aan om wijzigingen in een zo
vroeg mogelijk stadium kenbaar te maken. De KNVB biedt de mogelijkheid van ondersteuning bij
het verplaatsen van wedstrijden.
8. Terras/Rookruimte
Zowel het terras als de rookruimte mogen gebruikt worden. Op het terras wordt 1,5 meter afstand
gehouden. De zitplaatsen worden hierop aangepast. Als je staat of rondloopt in de kantine is het
dragen van een mondkapje verplicht.
9. Vergaderruimten en bestuurskamer
In alle ruimten boven, het kantoor, de vergaderruimten en de bestuurskamer wordt 1,5 meter
afstand gehouden. Ook hier geldt dat het dragen van een mondkapje verplicht is. Zijn er al veel
mensen aanwezig in de ruimte, wacht dan heel even op elkaar.
10. Kantine
In de kantine zijn de protocollen van KHN (Koninklijke Horeca Nederland) van toepassing. Voor de
kantine gelden de reguliere openingstijden. Wel is het de bedoeling dat iedereen die gebruik
maakt van de kantine een vaste zitplaats zoekt. Bij binnenkomst is het tonen van het CTB en een
identificatiebewijs verplicht. Als je staat of rondloopt in de kantine is het dragen van een
mondkapje verplicht. Ook het personeel is verplicht een mondkapje te dragen. Aan de bar worden
geen zitplaatsen gecreëerd. Wel worden er een aantal verkooppunten aan de bar ingericht op 1,5
meter afstand. Deze worden duidelijk gemarkeerd. De Playstation is niet beschikbaar. Het
kantinepersoneel zorgt voor voldoende frisse lucht en ventilatie.
Het buitenloket is geopend, mits daarvoor voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. Bij het
afhaalloket kan zonder het tonen van het CTB en een identificatiebewijs eten en drinken afgehaald
worden.
11. Communicatie
Het protocol moet worden gecommuniceerd met alle trainers, leiders, het kantinepersoneel en
overige vrijwilligers die op wedstrijddagen toezicht houden. Dit protocol is op de website te vinden.
12. Toezicht en handhaving
Deze taak berust bij het bestuur, bijgestaan door enkele vrijwilligers.
13. Evalueren en bijstellen
Dit protocol kan worden bijgesteld op basis van evaluatie en voortschrijdend inzicht.

