
Corona-protocol: Veiligheid- en hygiëneregels 

geldend op/voor het complex ’t Oerseveld te Ulft   
tijdens buitensportactiviteiten jeugd 

 

I De volgende regels gelden voor iedereen (landelijk bepaald) 

1. Je blijft thuis als je een van de volgende (milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts; 

2. Je blijft thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Je mag ons complex bezoeken als iedereen binnen jouw 
gezin 24 uur geen klachten meer heeft. 

3. Je blijft 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 thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

4. Je houdt 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 

5. Je hoest en niest in je elleboog en je gebruikt papieren zakdoekjes; 
6. Je wast frequent je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.  

 
7. Als in een gebied of in een ruimte bebording is aangebracht die een bepaalde (loop)route 

aangeven, dan hou je je aan deze aangegeven route 
 

II Regels met betrekking tot toegang (wanneer en wie mogen er komen?) 

1. Het complex is op doordeweekse dagen van 17.30 tot 22.00 uur geopend, uitsluitend voor 
buitensportactiviteiten bedoeld voor jeugdleden in de leeftijdsgroep van O7 tot en met O19; 

2. Je mag in de situatie genoemd onder II.1 slechts ons complex betreden als je tot één van 
de volgende doelgroepen behoort:  

a. Je bent (potentieel) jeugdlid, behorende bij het (aanstaande) 
samenwerkingsverband UB/GWVV/NVC en SDOUC en je bent op dat moment, 
volgens het rooster dat is opgesteld door de technische commissie, ingedeeld om 
aan een georganiseerde buitensportactiviteit op het complex te mogen deelnemen; 

b. Je bent een trainer dan wel leider van een jeugdteam in het (aanstaande) 
samenwerkingsverband UB/GWVV/NVC en SDOUC; 

c. Je bent bestuurslid dan wel lid van de Technische Commissie van één van de 
verenigingen UB, GWVV, NVC dan wel SDOUC 

d. Je bent een aangewezen vrijwilliger die een (onderhouds)taak heeft met betrekking 
tot ons complex, tijdens deze uren.  

3. Behoor je tot de categorie personen die ons complex gedurende de avonduren mag 
bezoeken, dan is die toegang blijvend zolang je je aan de regels houdt die gelden voor de 
doelgroep waartoe je behoort.  

4. Als je naar het oordeel van het bestuur, je (structureel) niet aan één of meerdere regels 
zoals die in dit protocol zijn geformuleerd, houdt c.q. hebt gehouden, kan jou de toegang tot 
het complex worden ontzegd voor één week of voor meerdere weken.   

Er zijn regels gesteld voor de volgende doelgroepen 
o jeugdleden behorende tot de leeftijdscategorie O7 tot en met O19;  
o leden ouder dan 18 jaar met een formeel toegewezen verenigingstaak (lees: 

bestuurslid dan wel vrijwilliger die als zodanig is geregistreerd in Sportlink).  
 
Er zijn adviesregels opgesteld voor ouders van jeugdleden 

  



III Regels voor jeugdleden  

1. Je valt onder de omschrijving zoals die is vastgelegd in onderdeel II van dit protocol 
 

Hoofdregel:  

2. Je houdt je aan de landelijke regels die zijn beschreven in onderdeel I van dit protocol 
 

Daarnaast neem je ook de volgende regels in acht:  

 
3. De WC op ons complex is alleen voor noodgevallen, je gaat daarom - voordat je naar de 

club vertrekt - thuis naar de WC. 
4. Je wast je handen met water en zeep, vóór en na het bezoek aan onze sportlocatie; 
5. De kleedkamers zijn afgesloten, dus je komt in sportkleding naar ons complex. 
6. Ieder team heeft zijn eigen trainingslocatie; jouw trainingslocatie is te zien op de tekeningen 

die als bijlage bij dit protocol zijn gevoegd.  
7. Word je gebracht door iemand anders, bijvoorbeeld je vader of moeder? Zij mogen tot aan 

de toegangspoort van ons complex jou begeleiden. Vanaf de toegangspoort loop je zelf zo 
snel mogelijk naar je trainingslocatie toe. 

8. Kom je op de fiets? Je zet je fiets in het fietsenrek of stallingsruimte en je blijft er niet 
hangen, want zo zorg je ervoor dat de doorloop voor de andere mensen goed verloopt. Je 
gaat, nadat je je fietst hebt neergezet, zo snel mogelijk naar je trainingslocatie toe.  

9. Kom je lopend? Je loopt, zodra je op ons complex bent, zo snel mogelijk naar je 
trainingslocatie toe. 

10. We willen niet hebben dat jij samen met andere kinderen een groepje gaat vormen terwijl je 
wacht op het moment dat de sportactiviteit begint. Daarom geldt dat je op tijd komt voor je 
buitensportactiviteit, maar je komt ook niet te vroeg. Je mag komen vanaf 10 minuten 
vóórdat je buitensportactiviteit begint. 

11. Op het trainingsveld luister je goed naar je trainer/leider: Je volgt de (spel)aanwijzingen die 
ze geven (zeker die in het kader van veiligheid en gezondheid), snel en correct op.  

12. Vóór en ná het trainen kunnen ook andere trainers/leiders en vrijwilligers jou aanwijzingen 
geven wat wel en niet is toegestaan. Ook naar hen luister je en volg je de aanwijzingen die 
ze geven snel en correct op.  

13. Als de sportactiviteit is afgelopen, ga je direct naar huis. Je kunt geen gebruik maken van 
de kleedkamer en douches op ons complex.  

14. Word je opgehaald door iemand? Zorg dat je hebt afgesproken waar je elkaar buiten de 
poort treft en vertrek dan samen zo snel mogelijk naar huis.  

 

Tip:  

Neem een bidon of flesje water (uitsluitend voor jezelf) naar de training mee.  

Schud geen handen en vermijdt het aanraken van je gezicht 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



IV   Regels voor trainers/leiders, bestuurs-, commissieleden c.q. 
vrijwilligers 

1. Je valt onder de omschrijving zoals die is vastgelegd in onderdeel II van dit protocol 
 

Hoofdregel:  

2. Je houdt je aan de landelijke regels die zijn beschreven in onderdeel I van dit protocol 
 

Daarnaast neem je ook de volgende regels in acht:  

Algemeen 

3. Gedurende de avondopeningstijden ten behoeve van het geven van buitensportactiviteiten 
is telkens één persoon aanwezig die namens het bestuur is aangewezen als 
aanspreekpunt corona-aangelegenheden. Deze persoon is herkenbaar aan een geel hesje.              
Je volgt de eventuele aanwijzingen van deze persoon snel en correct op.  

Gebruik van complex 

4. De kleedkamers mogen niet worden betreden.  
5. De EHBO-ruimte mag alleen worden betreden indien hiertoe een noodzaak bestaat.          

Er mogen niet meer dan 3 personen in deze ruimte aanwezig zijn.   
6. Het wedstrijdsecretariaat is toegankelijk; er mogen niet meer dan 3 personen tegelijk in het 

wedstrijdsecretariaat aanwezig zijn.  
7. Het toilet van het wedstrijdsecretariaat mag worden gebruikt, maar alleen als de nood echt 

hoog is. Jeugdleden die vallen in de leeftijdscategorie JO12 of lager, mogen alleen onder 
begeleiding van een aanwezige volwassene, gebruik maken van dit toilet.  

8. Diegene die gebruik maakt van het toilet (dan wel de begeleider van een jeugdlid van een 
team JO12 of lager), maakt het toilet nadien schoon met de daar aanwezige 
schoonmaakmiddelen, dit ter ontsmetting van het toilet. De persoon die op een avond is 
aangewezen als aanspreekpunt voor corona-maatregelen draagt ervoor zorg dat deze 
schoonmaakmiddelen ter plaatse aanwezig zijn.  

9. Het materialenhok mag slechts door één persoon worden betreden.  
10. De afgeschermde rookruimte in de nabijheid van het materialenhok is afgesloten.  
11. De persoon die op een avond is aangewezen als aanspreekpunt voor corona-maatregelen 

ziet erop toe dat in het wedstrijdsecretariaat verband en pleisters (voor kleine blessures) 
alsmede de AED voor onmiddellijk gebruik beschikbaar is.  
 
Regels die gelden vóór/ tijdens en ná het uitvoeren/begeleiden van buitensportactiviteiten:  
 

12. De Technische commissie heeft voor de trainers en leiders adviezen, richtlijnen en 
maatregelen opgesteld met betrekking tot  

o het tijdstip en de locatie van de buitensportactiviteit per leeftijdscategorie,  
o de komst en vertrek van deze jeugdleden  
o de voorbereiding en de uitvoering van de sportactiviteit  
o het gebruik van velden en materialen.  

   
Hou je aan deze adviezen, richtlijnen en maatregelen.  
Deze adviezen, richtlijnen en maatregelen zijn terug te vinden in een apart document, 
genaamd Regels voor trainers/leiders en is als bijlage bij dit protocol gevoegd.  

BIJLAGEN: 

A. Situatieschets trainingsveld                                                                                                                 
B. Trainingsschema en veldindeling                                                                                                                             
C. Regels voor trainers/leiders                                                                                                                     
D. Advies aan ouders van jeugdleden   


