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Concept Protocol Verantwoord sporten BC ’t Gein.
Bekendmaking Protocol en eventuele wijzigingen
De leden zullen van het onderstaande protocol op de hoogte gebracht worden
via:
• Een email naar alle leden en/of hun ouders/verzorgers
• Publicatie op de website van BC ‘t gein
Indien daar aanleiding toe is bijv bij wijzigingen vanuit landelijke maatregelen,
een gewijzigde noodverordening en/of het plan van aanpak van de exploitant
wat invloed heeft op de activiteit van de BC ’t Gein , is BC ’t Gein
verantwoordelijk de exploitant te voorzien van een gewijzigd protocol.
Alle leden die deelnemen aan sport evenement die georganiseerd worden
onder verantwoordelijkheid van BC ’t Gein dienen zich naast de algemene
richtlijden van het RIVM en het algemene protocol verantwoord sporten van
het NOC/NSF: https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoordsporten-v16.pdf te houden en zich te conformeren aan de volgende regels:

Richtlijnen t.b.v. veiligheid- en hygiëneregels voor de sport
voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
Algemeen vanaf 14 oktober ingaande extra maatregelen:
• Voor het sporten buiten en binnen geldt dat niet met meer dan vier
volwassen personen in een groep mag worden gesport. Er mogen wel
meerdere groepen van vier personen tegelijk sporten. Voor personen tot 18
geldt dit niet. Die mogen in een grotere groep sporten zowel op hun eigen club
als in de buitenruimte.
• Toeschouwers en publiek is bij alle activiteiten niet toegestaan.
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt de verplichting een mondkapje te
dragen tot aan de start van de sportactiviteit en actieve deelname hieraan;
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
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• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan
zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit
geldt voor iedereen;
• houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering
tot kinderen t/m 12 jaar;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek
sportlocatie;
• schud geen handen;
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
• regel een zorgvuldig bewaren van de persoonsgegevens (voorwaarde AVG),
de uitkomst van een gezondheidscheck mag niet bewaard blijven;
• sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht;
• officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel
jeugd als volwassenen in alle sporten, uitzondering hierin zijn de Nationale
Selectie sporters;
• sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om
onderling 1,5 meter afstand te houden, indien het geen individuele
sportactiviteit betreft dient een maximale groepsgrootte van vier personen
aangehouden te worden; Vanuit de badminton bond houdt dit in dat er geen
dubbelspel gespeeld kan worden
• voor binnensporten geldt een maximaal van 30 personen per zelfstandige
ruimte;
• trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen;
• zorg dat de groepen van 4 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling
trainen en er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de
kans op besmetting verkleint;
• wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met
jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30
personen. En voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van
maximaal 4 personen;
• trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep;
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• stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn)
waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak
via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant
voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan 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; Uitwerking PlvA versie 10 15 oktober 2020
• kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol
hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
• voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per
sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
• na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel
mogelijk verlaten;
• De huurder bepaald in haar protocol wat het maximum aantal begeleiders is
wat in de locatie tijdens het gehuurde wordt toegelaten.
• Als gebruiker wordt je geacht niet eerder dan de gehuurde tijd bij de locatie
aan te komen en direct na het eindigen van de activiteit de locatie te verlaten.
• Wanneer gebruikers eerder bij de locatie aankomen, wordt van hen verwacht
dat zij buiten de locatie wachten.

Aanspreekpunt
De volgende persoon is namens BC ’t Gein het aanspreekpunt naar de
gemeente
Naam: Kees Blonk
Tel: 030 6064914
Email: blonk-heuvelink-architekten@wxs.nl

Corona coördinatoren in sporthal
Tijdens de training van de jeugd zijn de trainer(s) de corona coördinatoren voor
BC ’t Gein.
Tijdens de training van de senioren en tijdens competitie wedstrijden is de
zaalwacht of diens vervanger de corona coördinator voor de BC ‘t gein
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Reiniging gebruikte materialen
Na afloop van de training / wedstrijd draagt de corona coördinator van BC ’t
Gein zorg dat de gebruikte materialen zoals paaltjes gereinigd worden.

Registratie
Deelnemers en bezoekers van trainingen en wedstrijden in sporthal dienen zich
te registreren op het aanwezige registratie formulier van BC ’t Gein dat in
sporthal aanwezig is en beheerd wordt door de corona coördinator.
De volgende informatie dient genoteerd te worden
•
•
•
•
•
•

Datum
Tijdstip van aankomst
Naam
Email
Telefoon nr.
Naam vereniging indien niet BC ‘t Gein

Deze informatie zal conform de AVG alleen gebruikt en beschikbaar gesteld
worden ten behoeve van het doen van contact onderzoek door de GGD
De gegevens zullen na 14 dagen vernietigd worden.

Maximale aantallen per locatie
• Kleedkamers en douches zijn gesloten
• Sporthal (Voor de leeftijd vanaf 18 jaar)
In 1/3 zaaldeel mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn. In de
gehele zaal mogen er 120 gebruikers aanwezig zijn.
• Alleen sporters en begeleiders zijn in de sporthal toegestaan. Als er niet
gesport wordt dient een niet medisch mondmasker gedragen te worden
in de publieke ruimte door iedereen van 13 jaar en ouder

Eventuele besmetting van een van de sporters
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Indien bij een sporter of kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen
vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron en
contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De
GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn.
Bij een eventuele besmetting van een van de sporters zal BC ’t Gein de
gegevens van de registratie formulieren waarop deze persoon vermeld staat
beschikbaar stellen aan de GGD ten behoeve van het doen van bron en contact
onderzoek indien hier om gevraagd wordt.
Verder zullen de sporters die in contact geweest zijn met deze persoon
verzocht worden zich aan de quarantaine maatregelen van de overheid te
houden.
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