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Inleiding
Vanwege het COVID-19 virus en het sporten in een 1,5 meter maatschappij is het belangrijk om in
een protocol vast te leggen hoe hier mee om te gaan op de sportvereniging. In dit protocol zullen we
onder andere beschrijven wat we verwachten van trainers, begeleiders, leden, ouders en bezoekers
van onze sportactiviteiten.

Contactgegevens corona maatregelen coördinator
Persoon:
straat:
postcode woonplaats:
telefoonnummer:
email:

Alex van Zaanen
Dorsersstraat 32
2151CH Nieuw-Vennep
0616932089
alex@bvnv.nl

Sportactiviteiten:
Badminton training t/m 12 jaar
Woensdagen 16:30 t/m 18:00
locatie: sporthal de Estafette
Helsinkilaan 1 2152 KG Nieuw-Vennep
Badminton training 13 t/m 18 jaar
Woensdagen 18:00 t/m 19:15
locatie: sporthal de Estafette
Helsinkilaan 1 2152 KG Nieuw-Vennep
Badminton senioren 18+
Woensdagen 19:20 t/m 22:00
locatie: sporthal de Estafette
Helsinkilaan 1 2152 KG Nieuw-Vennep
Badminton training competitie team 4 & 5
Donderdagen 19:00 t/m 20:00 (+- 8 spelers)
locatie: sportzaal Sandestein
Sandestein 40 2151 KG Nieuw-Vennep
Badminton training competitie teams 1 & 2 & 3
Donderdagen 20:00 t/m 21:00 (+- 13 spelers)
locatie: sportzaal Sandestein
Sandestein 40 2151 KG Nieuw-Vennep
Badminton competitie
zondagen 09:00 t/m 13:00
13 september 2020 teams 1,2,3,4 27 september 2020 teams 1,2,3,4,5
1 november 2020 teams 2,3,4,5
15 november 2020 teams 1,2,3
6 december 2020 teams 1,2,3,4,5 10 januari 2021 teams 2,3,4,5 17 januari 2021 teams 1,2,3,5
locatie: sporthal de Estafette
Helsinkilaan 1 2152 KG Nieuw-Vennep

Corona maatregelen te volgen protocol:
Uiteraard volgen wij het protocol van NOC*NSF
Eb als badminton vereniging volgen wij tevens het aanvullende protocol van badminton Nederland.
Bijlage: nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v8.pdf
Bijlage: Protocol-verantwoord-sporten-Badminton-Nederland-week-26.pdf
Uitzondering: Wij geen registratie app gaan gebruiken doordat wij met vaste leden en vaste
trainingsgroepen werken. Dit dan niet nodig is volgens NOC*NSF protocol.
Betekent wel dat aspirant leden direct hun gegevens dienen achter te laten voor eventuele covid-19
onderzoeken GGD. Deze zullen minimaal 4 weken bewaart blijven na laatste speelevent van
desbetreffend persoon.

Aanvullende maatregelen club op protocol sportbond:
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Wijzen leden er regelmatig op om bij ziekte thuis te blijven.
Realisatie 1,5 meter gewaarborgd. Voor niet spelende leden dan wel publiek
Corona coördinatoren zullen bij jeugd (in en uitloop momenten herkenbaar zijn door hesje te
dragen. Tijdens training door vaste groep mag deze uit.
Indien bij veel externe mensen Hesjes voor jeugdtrainers / vrijwilligers
o Corona coördinator zal geel hesje dragen met regels zoals direct naar huis, handen
wassen en 2 meter afstand erop. + corona aanspreekpunt op het hesje gedrukt.
(Alex van Zaanen) tevens hoofdtrainer.
o Trainers / begeleiders die normaal al helpen bij de jeugd zullen een oranje hesje
dragen met de regels op achterkant.
Corona coördinatoren senioren
o Vrijwilliger /bestuurslid die helpen met handhaven van regels zullen een blauw hesje
dragen met de regels op de achterkant. Zijn hierdoor ook herkenbaar voor eventuele
handhaving controles. Anders dan bij jeugd makkelijker te onderscheiden zo.
Er worden geen “leenrackets” uitgedeeld. Men dient zijn eigen racket mee te nemen.
(indien toch een leenracket noodzakelijk dient te zijn in hoge uitzondering racket aanbieden
zonder handvat aan te raken en apart op te bergen voor minimaal 72 uur geen gebruik)
Werken met aanwezigheid lijsten per groep per datum zodat bij besmettingsconstatering
snel te zien is wie dat mogelijk geraakt heeft.
Kleding van sporters zoals trainingsjacks mogen niet op een hoop gegooid worden maar
moeten van elkaar gescheiden blijven.
Zorgen voor voldoende ruimte in de hal om op 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen zitten.
De senioren beginnen 5 minuten later 19:20 i.p.v. 19:15 zodat de jeugd eerst de zaal heeft
verlaten.

Sportclub protocol eisen invulling
De sportclub dient aan een hoop voorwaarden te voldoen voordat zij een sportactiviteit tijdens de
corona tijd mogen organiseren. Er zijn door NOC*NSF een aantal richtlijnen opgesteld waaraan
voldoen zal moeten worden.
•

stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor
de locatie en voor de gemeente;
Zal Alex van Zaanen op zich nemen (alleen gedurende activiteiten) gezien wij geen eigen
accommodatie hebben.

•

zorg dat ten allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot
en grendel zitten;
EHBO koffer Estafette aanwezig bij de receptie en zit vanwege sportzaal Sandestein
standaard in Alex zijn auto. Deze zal tijdens de trainingen er uit gehaald worden en
neergezet worden. Waardoor deze toegankelijk is voor iedereen. Uitgebreide EHBO geldig
tot 7-1-2022
AED
Is in de Estafette gewoon aanwezig bij de receptie. Bij Sandestein op verdere afstand

•

instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige
manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
1 1,5 a 2 meter afstand houden bij jeugd vanaf 13 jaar.
2 Begeleiden daardoor uiteraard zonder aanrakingen om dingen aan te duiden / uit te
leggen.
3 Adviezen over trainingen die gegeven kunnen worden dan wel globaal gegeven zodat
afstand gehouden wordt. Zullen verstrekt worden door de hoofdtrainer.
4 Adviezen / richtlijnen NOCNSF communiceren naar trainers / begeleiders / vrijwilligers.

•

instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten
aanspreken op ongewenst gedrag;
Bij herhaaldelijk overtredingen van sporters deze ook weg laten sturen door eventueel
corona coördinator / bestuurslid en aantekening dat deze de komende training(en) /
speelavonden niet welkom is.

•

zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor je trainers/instructeurs;
Momenteel verwachten wij deze bij de trainingen niet direct nodig te hebben. Er zijn wel
ontsmettingsmiddelen aanwezig. En soft nitril handschoenen. Mochten er vervolg eisen
vanuit gemeente of sportbond / NOC*NSF komen zullen wij daar uiteraard aan voldoen.

•

stel één of meerdere herkenbare coronaverantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat er altijd
iemand herkenbaar aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt;
Alex van Zaanen zal aanwezig zijn en verantwoordelijke zijn. Drager van geel hesje.

•

hang de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden
binnen de accommodatie;
spelregels omtrent sporten en corona ophangen in de zaal. Ook staan de belangrijkste 3
punten op de hesjes gedrukt. Komen en gaan, afstand houden en handen wassen.

•

zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo
min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter
onderlinge afstand in acht;
Advies om in loopgangen zoveel mogelijk 1 richtingsverkeer aan te brengen, Zodra er niet
gesport wordt moet er afstand gehouden worden en telt men als publiek. In de gang naar het
afhangbord kan er niet “veilig” gepasseerd worden dus zal 1 richtingsverkeer van toepassing
zijn.

Sportclub protocol eisen invulling aanrijdroutes
•

zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo
min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter
onderlinge afstand in acht;
De locaties hebben beide een parkeer terrein bij de accommodatie waardoor de aanrijd
route vanzelf geregeld wordt.

•

zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de
accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
Wegen en brede voetpaden / fietspaden zijn gescheiden en daardoor is verdere veiligheid
maatregelen hierop niet nodig.

Maatregelen voor trainers / vrijwilligers / ouders / sporters
De overige corona maatregelen voor trainers / vrijwilligers / ouders en sporters staan
beschreven in het protocol van Badminton Nederland en vereist naar onze mening geen
extra aanvullingen anders dan dat wij deze uiteraard communiceren en handhaven.

LOCATIE indeling
Er kunnen 2 rijen banken neer gezet worden met een looppad er tussen zodat er 1,5 meter afstand
gehouden kan worden in de hal en er voldoende zitplaatsen zijn..

Groen is looproute binnenkomst en eventueel exit aan andere kant sporthal. Exit zou ook door
nooddeuren kunnen. Blauw is de terugloop route om weer vooraan in de zaal te komen en zo een
soort van 1 richtingsverkeer te creëren.

Competitiespelen
Voor team 4 en 5 zullen we in samenspraak met sportplaza een tribune uitrollen met vaste
zitplaatsen, team 1, 2 en 3 worden de ouders verzocht zoveel mogelijk afwezig te zijn bij de
thuiswedstrijden en de bezoekende teams kunnen boven neer gezet worden op vaste plaatsen.
Aandachtspunt is dat spelers die niet aan het sporten zijn dan wel arbitrage zijn meegeteld moeten
worden tot de bezoekers. Dit kan het bezoekersaantal al aardig snel doen oplopen.
Advies ouders en ouders tegenstanders kom met zo minimaal mogelijk aantal ouders onze kant op.
Dat wil zeggen:
•
•

maximaal 1 toeschouwer per speler. Die een vaste zitplaats aangewezen krijgt op de tribune
(uitgeschoven of boven).
1 begeleider per team beneden in de zaal

•
•
•
•
•
•
•

Banken aan beide kanten van de zaal om spelers te spreiden
Desinfectie middelen bij binnenkomst om handen te ontsmetten
Koker shuttles per team (minimaal 72 uur opslaan hierna of desinfecteren met alcohol
(eventueel teamnummer op koker schrijven)
Wedstrijdformulier wordt door zo min mogelijk mensen ingevuld. Eventueel 2de pen voor
tegenstander.
Tegenstanders vooraf wijzen op kom met maximaal 6 spelers per team 1 toeschouwer per
speler.
Registratie bezoekers is niet nodig onder de 100 mensen spelers kan je achterhalen via de
sportuitslagen daarmee dan hoogst waarschijnlijk ook de toeschouwer.
Met zo min mogelijk mensen netten opzetten en afbouwen.

Sandestein
Bij Sandestein gebruiken we de eerste 2 kleedkamers voor het eerste uur. Indien er scheiding
gewenst is tussen eerste en 2de uur worden dan de achterste 2 kleedkamers gebruikt door het
tweede uur. Voor de rest gelden de overige regels. Zullen shuttles tussen beide groepen
gedesinfecteerd worden. Ramen worden zoveel mogelijk open gezet.

