Binnensportprotocol ttv Almere United
Per 1 juli 2020
alle aanpassingen per 19 november 2020 staan in het rood
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Contactgegevens
Datum aanvraag: 28 juni 2020
Naam organisatie: tafeltennisvereniging Almere United
Type organisatie: (binnen)sportvereniging
Sportzaal Marathonlaan 13, 1318 ED, postadres Mastgatpad 18, 1316 NR Almere
Naam ‘corona-coördinator’: Mariska Ketzer-Heemeijer
Functie persoon binnen vereniging: secretaris
Gegevens ‘corona-coördinator’: secretaris@almereunited.nl

Functieomschrijving Corona-coördinator:
Als contactpersoon:
•
Zorg je ervoor dat het protocol binnen de organisatie wordt verspreidt;
•
Zorg je ervoor dat het plan van aanpak bekend is bij de doelgroep;
•
Zorg je ervoor dat de actiepunten uit het protocol worden uitgevoerd;
•
Instrueer je de coronaverantwoordelijke(n) (toezichthouders) die aanwezig zijn op de sportlocatie;
•
Zorg je ervoor dat de gemaakte afspraken tussen gemeente en vereniging worden nageleefd;
•
Ga je met trainers in overleg om de RIVM maatregelen te kunnen naleven;
•
Ben je het aanspreekpunt voor de gemeente;
•
Informeer je de gemeente als er wijzigingen moeten worden aangebracht in de gemaakte afspraken en/of het
plan van aanpak, zoals bij wijzigingen in het trainingsschema;

Richtlijnen sportaanbieder
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Het plan is afgestemd met de gemeente.
We stemmen met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de
sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.
We stellen één of meerdere coronaverantwoordelijke(n) aan en zorgen ervoor dat er iemand
aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt. Er wordt naar leden duidelijk
gecommuniceerd wie dit zijn en hoe zij te bereiken zijn.
We nemen de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht.
Hygiëneregels hangen bij de ingang van de sportaccommodatie en worden binnen op
strategische punten herhaald.
Regels voor sporters staan op de website (pop-up en/of homepage).
We communiceren de regels van de locatie met onze trainers, sporters en hun ouders via de eigen
communicatiemiddelen.
We zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering en duidelijke
routing.
We gebruiken een andere deur voor vertrek dan voor de binnenkomst.
Er zijn EHBO materialen beschikbaar.
Alle kleedkamers zijn gesloten.
We werken zoveel mogelijk in vaste teams.
We geven vrijwilligers een uitgebreide instructie over de wijze waarop ze op een verantwoorde en
veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren en over de wijze waarop het sportprotocol moet
worden uitgevoerd.
Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan.
Het aantal sporters en begeleiders is niet groter dan 30 personen per zelfstandige ruimte.
We ventileren de zaal continue door deuren open te zetten.
We zorgen voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen
(water, zeep, desinfecterende middelen en papieren handdoekjes). We wijzen aanwezigen op het
belang van handen wassen.
We zorgen voor hygiëne van sportmaterialen en reinigen deze na elke trainingsactiviteit/wedstrijd.
We reinigen ook andere objecten die aangeraakt worden door sporters.
We hanteren de gebruikelijke vaste trainingstijden/groepen en zorgen voor voldoende wisseltijd
waar groepen op verschillende tijden wisselen, zodat de toevoer en afvoer van leden zo gedoseerd
mogelijk kan verlopen.
We zorgen ervoor dat wij aanwezigheidsgegevens kunnen overleggen voor eventueel bron- en
contactonderzoek en bewaren deze gegevens minimaal 4 weken.
Bij vermoeden van klachten kunnen sporters, trainers en vrijwilligers worden geweigerd of naar huis
gestuurd worden.
Als er updates komen op deze richtlijnen dan worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Regels Veiligheid en Hygiëne
De volgende veiligheid- en hygiëneregels worden in acht genomen. Deze worden gecommuniceerd naar
de leden, ouders, vrijwilligers en zichtbaar opgehangen bij de in-/uitgangen van de sportlocatie.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
Ga direct naar huis wanneer tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht)hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden klachten heeft of positief getest is op COVID-19.
Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder ook tijdens het sporten.
Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Was vaak uw handen.
Schud geen handen.
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie.
Deelname aan georganiseerde sportactiviteiten is op eigen risico!

Maatregelen per doelgroep
Hieronder worden de maatregelen beschreven per doelgroep:
1. Trainers, begeleiders en vrijwilligers
2. Sporters
3. Ouders/verzorgers en toeschouwers

1. Trainers, begeleiders en vrijwilligers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht, zie pagina 4
Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in de sportlocatie
in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.
Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
Wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen high fives.
Bereid je training goed voor en zorg dat de training klaar staat als de leden de zaal in komen, zodat
je gelijk kunt beginnen.
Laat sporters gefaseerd de zaal betreden en verlaten.
Toeschouwers zijn niet toegestaan.
Sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter
afstand te houden.
Voor individuele sportdeelname voor 18 jaar en ouder geldt binnen een maximale groepsgrootte
van 30 personen, met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen
Kinderen en jeugd die qua leeftijd vallen onder juniorencompetitie zijn uitgezonderd van maximaal
30 personen.
Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten
mogen aanwezig zijn.
Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige)
beoefening/begeleiding van de sport.
Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar.
Zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten
geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmoment of tijdens een
wissel.
Maak vooraf (gedrags)regels duidelijk en help de leden om de regels zo goed mogelijk uit te voeren
en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
Verzamel na de training/wedstrijd de gebruikte ballen in een ‘ontsmettingsbak’ en reinig ze.
Reinig de tafels vóór en na de training.
Eventuele warming up is ‘op de plaats’ of op afstand van 1,5 meter voor groep 18+.
Laat spelers niet wisselen van kant.
Laat spelers geen zweethanden afvegen op de tafel en alleen de eigen handdoek gebruiken.
Laat spelers alleen eigen materialen gebruiken en contact met andermans materiaal vermijden.
Tijdelijk geen leenbatjes van de vereniging voor (proef)leden.

2. Sporters
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot
bent of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19 patiënt, blijf dan ook thuis.
Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht, zie pagina 4.
Sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter
afstand te houden.
Houd 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tot kinderen t/m 12
jaar (onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen).
Voor binnensporten geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per groepje (exclusief trainer). Er
mogen meer groepjes naast elkaar sporten; groepjes mogen niet mengen.
Houd er als sporter rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is je gezien wordt als
toeschouwer. Je dient dan zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.
Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact
hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment en tijdens een wissel.
Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddels van of naar
een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.
Alle kleedkamers zijn gesloten (alleen toiletgebruik).
Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie; zoals de trainers,
vrijwilligers en bestuursleden.
Je traint op de gebruikelijke tijden en noteert bij de ingang je aanwezigheid op de lijst, zodat de
vereniging aanwezigheidsgegevens kan overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek (de
vereniging bewaart deze gegevens minimaal 4 weken).
Gebruik de reguliere ingang als ingang en de nooduitgang als uitgang.
Gebruik alleen eigen materialen en vermijd contact met andermans materiaal.
Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met
reinigingsspray, water en zeep of reinigingsdoekjes. We verzamelen de ballen in een
‘ontsmettingsbak’.
Reinig tafels vóór en na de training
Een warming up voor de groep 18+ is ‘op de plaats’ of op 1,5 meter afstand.
Wissel niet van kant.
Geen zweethanden afvegen op de tafel en gebruik een eigen handdoek.
Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in de zaal, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet
toegestaan.
Deelname aan georganiseerde sportactiviteiten is op eigen risico!

3. Ouders/verzorgers en toeschouwers
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vanaf 29 september is publiek niet meer toegestaan bij sportactiviteiten.
Informeer uw 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.
Je kind traint/kinderen trainen in de gebruikelijke groep/zaal op dinsdag/donderdag.
Zij noteren bij de ingang je aanwezigheid op de lijst, zodat de vereniging aanwezigheidsgegevens
kan overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek (de vereniging bewaart deze gegevens
minimaal 4 weken).
Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand bij de sportlocatie bij het brengen/halen van je
kind(eren).
Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers, begeleiders en bestuursleden.
Geforceerd stemgebruik of zingen in de zaal, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan
Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één
vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan.
De competitie is stilgelegd.
Deelname aan georganiseerde sportactiviteiten is op eigen risico!

Sportaanbod
o

o

o
o
o
o

o
o

Leeftijd groepen
Jeugd: 9 tm 17 jaar
Senioren: 18 t/m 72 jaar
Aantal deelnemers per groep
Jeugd circa 12 spelers per zaal
Senioren circa 8-10 spelers per zaal
Aantal trainer(s)/begeleider(s) per training;
Per training circa 3-4 trainers/begeleiders/vrijwilligers per zaal
Locatie van sportactiviteit
Marathonlaan 13
De ‘corona-contactpersoon’
Secretaris; Mariska Ketzer-Heemeijer
Coronaverantwoordelijke personen aanwezig en houden dus toezicht op de
sportlocatie
Secretaris: Mariska Ketzer-Heemeijer
Penningmeester: Wayne Plaxton
Bestuurder Algemene Zaken: Maikel Spijkerman
Wedstrijdsecretaris: Django Stoutenburg
Welke avonden vinden trainingen plaats
Maandag-, dinsdag- en donderdagavond
Welke tijdstippen vinden trainingen plaatsvinden
Maandag 20.00 – 21.30 uur, dinsdag en donderdag 19.00 – 21.30 uur

Communicatie
Op de volgende wijzen zullen leden/ouders/trainers/vrijwilligers van de vereniging op de hoogte worden
gebracht:
•

De aangepaste maatregelen, afspraken, trainingsschema’s en protocollen worden per mail gestuurd
naar de leden en ouders van jeugdleden, trainers en vrijwilligers gestuurd.

•

Via onze sociale media kanalen en website zullen wij kenbaar maken dat wij handelen volgens de
protocollen verantwoord en veilig sporten.

•

Daarnaast zullen de protocollen in posterformaat opgehangen worden in de accommodatie bij de
ingang.

Bijlage: zaalindeling kaart
Deze kaart wordt zichtbaar opgehangen bij de ingang van de sportzaal en in de zaal.

Bijlage: zaalindeling foto’s
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