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PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN TIJDENS DE CORONA-CRISIS 

            > voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar < 

 

 

INLEIDING 

 

Na de eerdere sluiting van de sportaccommodaties vanwege het corona-virus, heeft het kabinet 

noodverordeningen uitgevaardigd, die gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties per 29 april 

2020 mogelijk maken. In aanvulling daarop heeft de gemeente Hulst besloten, dat het vanaf 6 mei 2020 

onder voorwaarden toegestaan is om buitensportactiviteiten weer op te starten. 

Vanaf 6 mei 2020 mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar in de gemeente Hulst, onder 

begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze 

sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het 

kader van sportaanbieders, zoals VV Vogelwaarde. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en 

jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.  

 

Met dit protocol willen we de betrokkenen bij onze vereniging,  zowel de sportende jeugd als de 

begeleiders en andere vrijwilligers, richting geven hoe te handelen, uiteraard binnen de kaders van het 

kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.  

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de door het kabinet uitgevaardigde 

noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals 

het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.  

VV Vogelwaarde heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het 

protocol.  
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VEILIGHEID- EN HYGIËNEREGELS   -  VOOR IEDEREEN 

 

 Vóór alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

 

 blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts;  

 

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. 

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;  

 

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 

Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis 

blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

 

 wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 

of koorts, ga dan direct naar huis;  

 

 houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 

(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);  

 

 hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

 

 ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;  

 

 was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;  

 

 was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;  

 

 douche thuis en niet op de sportlocatie;  

 

 vermijd het aanraken van je gezicht;  

 

 schud geen handen;  

 

 kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar 

huis.  
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VEILIGHEID- EN HYGIËNEREGELS  -  OP DE SPORTACCOMODATIE 

 

         Sportactiviteiten buiten onze sportaccommodatie: vooraf wordt met de gemeente afgestemd of dit is 

toegestaan en/of welke faciliteiten en materialen gebruikt mogen worden. 

         Anita Prins is als coördinator aangesteld (de “corona-coördinator), en in die hoedanigheid het 

aanspreekpunt voor de locatie en voor de gemeente. 

Anita Prins-Mommers, Grafelijkheid 1, 4581 AJ Vogelwaarde, 0614105248,  
Jeugdbestuur-vvv@zeelandnet.nl 

         EHBO-materialen zijn beschikbaar in de EHBO-koffer in de kantine. De aanwezige corona-

verantwoordelijke en trainers hebben toegang tot de EHBO-materialen. 

         Er is te allen tijde een AED beschikbaar in de buitenkast. 

         Er wordt per trainingsdag één corona-verantwoordelijke(n) aangesteld, die altijd herkenbaar aanwezig 

is door middel van een hesje. Een overzicht van de verantwoordelijken is te vinden op pagina 8.  

         We nemen de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht. 

         Trainers/begeleiders worden vooraf geïnstrueerd over de wijze waarop ze op een verantwoorde en 

veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren. 

         De veiligheids- en hygiëneregels worden gecommuniceerd met onze trainers/begeleiders, sporters en 

hun ouders via de eigen communicatiemiddelen.  

         De veiligheids- en hygiëneregels worden opgehangen bij de ingang van de sportaccommodatie én bij 

de sportvelden binnen de accommodatie. 

         Trainers/begeleiders worden geïnstrueerd dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten 

aanspreken op ongewenst gedrag. 

         We brengen op de accommodatie een duidelijke routing aan zodat personen elkaar zo min mogelijk 

passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie (zie verderop in dit document). Daarbij 

nemen we de 1,5 meter onderlinge afstand in acht. De routing wordt vooraf gecommuniceerd met de 

trainers / begeleiders, ouders en spelers.  

         Er is een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen, zodat trainers en sporters de accommodatie op 

een veilige manier kunnen betreden.  

         De kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes blijven gesloten. Sportmaterialen zijn op het 

sportveld beschikbaar voor trainers en sporters; 

        In de materiaalruimtes plaatsen we persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor 

materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);  

         Het gebruik van de sportaccomodatie door derden (bijvoorbeeld scholen, voetbalclinics) wordt zoveel 

mogelijk beperkt. In voorkomend geval wordt afgestemd op welke wijze het protocol op de diverse 

locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd. 

 

mailto:Jeugdbestuur-vvv@zeelandnet.nl


 
 

- 4 - 
 

VEILIGHEID- EN HYGIËNEREGELS  -  VOOR TRAINERS, BEGELEIDERS EN VRIJWILLIGERS 

 

 kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training 

gaat geven;  

 bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand, ook onderling.  

 zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden; 

 vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel 

moment toegestaan;  

 zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen.  

Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;  

 maak vooraf (gedrags-)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij 

tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;  

 zorg dat je herkenbaar bent als trainer/begeleider (bijvoorbeeld door een  hesje te dragen); 

 voor de groep van 13 t/m 18 jaar dient vooraf nagedacht te worden over de sportactiviteiten in relatie 

tot de groepsgrootte, zorg dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de activiteiten;  

 wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;  

 help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 

gebeurt;  

 houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);  

 weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;  

 volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;  

 laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen 

moeten na afloop direct vertrekken;  

 laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct 

naar huis gaan;  

 zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;  

 hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

 zorg dat dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van 

deze groepen zo min mogelijk wijzigt;  

 was of desinfecteer je handen na iedere training;  

 blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

 blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;  

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 

Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis 

blijven tot 14 dagen na het laatste contact.  
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VEILIGHEID- EN HYGIËNEREGELS   -  VOOR SPORTERS 

 

 blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 

(vanaf 38 C°); 

 

 blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;  

 

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 

Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis 

blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

 

 meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/VV Vogelwaarde, zodat 

de organisatie rekening kan houden met de toestroom;  

 

 kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;  

 

 reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;  

 

 kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;  

 

 kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook 

niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;  

 

 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op 

aanvang op de daarvoor aangewezen plek;  

 

 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en 

bestuursleden;  

 

 sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve 

personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters.  

Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;  

 

 gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet 

nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met 

water en zeep of reinigingsdoekjes;  

 

 neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;  

 

 verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.  
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VEILIGHEID- EN HYGIËNEREGELS   -  VOOR OUDERS EN VERZORGERS 

 

 informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de 

aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;  

 

 stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;  

 

 meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ 

sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;  

 

 breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) 

gepland staat;  

 

 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid en/of koorts;  

 

 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ 

of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten 

en naar buiten;  

 

 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het 

nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon 

nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

 

 wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/verzorger 

alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;  

 

 breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;  

 

 als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als 

na de training van jouw kind(eren);  

 

 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;  

 

 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en 

bestuursleden;  

 

 als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één 

ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar 

geldende protocol nageleefd moet worden;  

 

 direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken 

plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.   
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OVERIGE REGELS IN HET KADER VAN DIT PROTOCOL 

 

 toiletgebruik op de sportaccommodatie dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. De 

toegangsdeuren zijn op slot, zodat voor toiletbezoek toegang gevraagd dient te worden aan iemand 

met een sleutel. 

Na gebruik dient het toilet te worden schoongemaakt en gedesinfecteerd; 

 

 ook niet-leden dienen in de gelegenheid te worden gesteld om met de sportactiviteiten voor 

betreffende leeftijdsgroep mee te doen. Maar we gaan ze niet actief benaderen, we dienen ons vooral 

te richten op onze leden; 

 

 als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één 

ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar 

geldende protocol nageleefd moet worden; 

 

 indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen de in dit protocol gestelde regels worden 

aangepast. Wijziging van de instructies door de landelijke, regionale of lokale overheid, dan wel door 

het RIVM of de overkoepelende sportbonden zullen worden gevolgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 8 - 
 

Trainingsschema VV Vogelwaarde Mei 2020    

          

          
Dinsdag van tot  Team Veld  Ingang              

 18.30 19.30  JO11-2 3     Poort Trainingsveld    

 18.30 19.30  JO12-1 3     Poort Trainingsveld    

 18.30 19.30  JO13/JO15 2     Hoofdingang    

          

          
Woensdag van tot  Team Veld  Ingang    

 18.30 19.30  JO6-7* 3     Poort Trainingsveld    

 18.30 19.30  JO8 3     Poort Trainingsveld    

 19.45 20.45  MO15 3     Poort Trainingsveld    

          
*Afhankelijk van overleg ouders      

 
Donderdag van tot  Team Veld  Ingang              

 18.30 19.30  JO10-1 3     Poort Trainingsveld    

 18.30 19.30  JO11-1 3     Poort Trainingsveld    

 19.45 20.45  JO19 3     Poort Trainingsveld    

 19.45 20.45  MO17 2     Hoofdingang    

          

Coördinator/Handhaving              
Woensdag 6 mei Renco Prins      
Donderdag 7 mei Anita Prins      
Dinsdag 12 mei Renco Prins      
Woensdag 13 mei Anita Prins      
Donderdag 14 mei Sjarco v.d. Bergen      
Dinsdag 19 mei Renco Prins      
Woensdag 20 mei Anita Prins      
Donderdag 21 mei Sjarco v.d. Bergen      
Dinsdag 26 mei Renco Prins      
Woensdag 27 mei Anita Prins      
Donderdag 28 mei Sjarco v.d. Bergen      

          
Verdere trainingsmogelijkheden afhankelijk van besluiten kabinet, gemeente, veldbezetting, etc. 
 
Aantal spelers per team en begeleiding: 

 JO6-JO7, of deze trainingen daadwerkelijk doorgaan is nog een vraagteken omdat de kinderen nog 
erg jong zijn en er geen ouders langs de lijn kunnen en mogen staan. Dit laten wij bij de ouders of 
hun kind het aankan alleen met de trainer de training te doorlopen. Wij hebben maximaal 12 
spelers. Er staan dan 2 of 3 trainers bij. Ik verwacht dat er 1 trainer komt met wellicht maximaal 5 of 
6 kinderen. 

 JO8 met 10 spelers/leden en 2 volwassenen die training geven. 

 JO10-1 met 10 spelers/leden en 2 volwassenen die training geven. 

 JO11-1 met 11 spelers/leden en 2 volwassene die training geeft. 
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 JO11-2 met 10 spelers/leden. Met 2 volwassen die training geven. 

 JO12-1 met 11 spelers/leden. 2 Volwassenen die de training geven. 

 JO13-JO15 met 10 spelers/leden, met 2 volwassenen die training geven.  

 JO19-1 met 4 spelers/leden en 1 volwassenen die de training leiden. 

 MO15 met 15 speelsters/leden en 2 volwassenen die training geven. 

 MO17-1 met 12 speelsters/leden en 1 volwassene die training geeft. 
 
Keeperstraining  
Op woensdagmiddag vindt er bij voldoende animo keeperstraining plaats met 4 keepers tot en met 12 jaar. 
Daar is 1 volwassene bij die de training verzorgt en keepershandschoenen zijn verplicht. 
De training vindt plaats tussen 13.30 en 14.30 uur. 
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Procedure voor het begeleiden van de 5-12 jarigen: 
 
De procedure voor het begeleiden van onze pupillen naar het trainingsveld, zonder dat de ouders de 
accommodatie betreden is als volgt: 
 

 Per gezin brengt 1 ouder het kind naar het sportpark waar men op de parkeerplaats, op gepaste 
afstand wacht tot de trainer de kinderen bij elkaar roept om als team naar het trainingsveld te 
gaan. 

 
Omdat we met 2 ingangen werken en de groepen over de avonden hebben verdeeld is de drukte goed te 
overzien. 
 

 De spelers worden 5 minuten voor de aanvang van de training op de parkeerplaats verwacht.  

 Na de training brengt de trainer de spelers terug naar de parkeerplaats waar de ouder hun kind 
opwacht om meteen mee naar huis te nemen. 
 

Er wordt op toegezien dat er geen samenscholing gaat plaatsvinden. 
 
 
Waarborgen van de 1,5 meter regel bij de 13-18 jarigen: 

 
Alle trainingsvormen zijn aangepast aan de norm dat de spelers tenminste 1,5 meter bij elkaar vandaan 
blijven. Alleen de keeper mag de bal met handschoenen aan oppakken, spelers niet. 
 
Een aantal trainingsvormen zijn in dit document toegevoegd die laten zien hoe wij de trainingen in 
gedachten hebben. 
 
De coördinator vanuit het jeugdbestuur en de trainers zien toe op handhaving en naleving van deze regels. 
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Coördinator en aanspreekpunt tussen de gemeente en de vereniging: 

Als aanspreekpunt en coördinator namens VV Vogelwaarde fungeert de jeugdvoorzitter. 
Haar gegevens zijn: 
 
Anita Prins-Mommers 
Grafelijkheid 1 
4581 AJ Vogelwaarde 
0614105248 
Jeugdbestuur-vvv@zeelandnet.nl 
 
Mocht jeugdvoorzitter Anita Prins niet bereikbaar zijn, dan neemt voorzitter Harold de Rijk waar 
(0612985668, voorzitter-vvv@zeelandnet.nl).  
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