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1 Inleiding 
De Nederlandse overheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen 
te gaan. Eén van die maatregelen was om met ingang van donderdag 12 maart alle 
sportverenigingen en sportcomplexen in Nederland te sluiten.  
 
Het kabinet heeft op dinsdag 21 april bekend gemaakt dat het voor jeugd (t/m 18) jaar per 29 april 
weer mogelijk is om onder begeleiding te starten met buiten sporten.  
 
Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft 
aangegeven dat we van een  ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene 
regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. 
 
Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen [1] alsook de maatregelen specifiek voor 
sport [2] zijn op de website van de rijksoverheid te vinden.  
 
De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering 
gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort 
mogelijk los te laten.  
 
Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om 
de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld [3]. 
 
Het bestuur van Devona volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal de meest actuele regelgeving 
tijdig in dit protocol verwerken en nieuwe versies tijdig naar alle belanghebbenden communiceren. 
 

Ref. Website 

1 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm 

2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport  

3 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene  

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene
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2 Kaders 
Om aan deze voorzichtige herstart van de sport op de juiste manier invulling te kunnen geven zijn 
richtlijnen en protocollen door verschillende instanties opgesteld, deze instanties zijn in dit hoofdstuk 
kort beschreven. De kaders en richtlijnen zijn vervolgens grofweg in twee categorieën in te delen: 
- Organisatorische richtlijnen. Deze zijn in het hoofdstuk “Organisatorische richtlijnen” 

beschreven, hoe deze richtlijnen door Devona vertaald zijn naar maatregelen is beschreven in het 
hoofdstuk “Maatregelen Devona”. 

- Gezondheidsrichtlijnen. Dit zijn veelal richtlijnen gericht op gedrag, deze zijn beschreven in het 
hoofdstuk “Gezondheid”. 

2.1 Rijksoverheid en RIVM 
Het RIVM heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld, dit kader geeft adviezen hoe 
bedrijven, organisaties en anderen zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de 
Rijksoverheid. Uitgangspunten zoals anderhalve meter afstand houden, hygiënemaatregelen en de 
gezondheidscheck vormen de basis van dit kader. 

2.2 Vereniging Sport en Gemeenten 
De handreiking van VSG vormt een aanvullend document met praktische informatie op het algemene 
NOC*NSF/VSG-protocol Verantwoord Sporten en het onderliggende RIVM-afwegingskader 
heropenen binnensport van 26 mei 2020. In de handreiking worden richtlijnen en tips aangereikt voor 
de invulling van de heropening van binnensportaccommodaties en het dagelijks beheer en gebruik.  

2.3 Sportbonden 
Om de hygiënemaatregelen van het RIVM op alle sportcomplexen op te kunnen volgen, hebben 
NOC*NSF en de sportbonden een algemeen geldend sportprotocol geschreven, dat ook bij het RIVM 
getoetst is. Daarnaast heeft de KNGU aanvullende richtlijnen voor de gymsport opgesteld wat 
aansluit op het algemene sportprotocol.  

2.4 Gemeente Westland 
Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om de sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, 
altijd onder begeleiding van het kader van de sportvereniging. De gemeente is verantwoordelijk voor 
het handhaven van de noodverordening. De sportvereniging (Devona) heeft de verantwoordelijkheid 
voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. 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 door het bestuur of de gemeente. 

2.5 Bronvermelding 
Bij het opstellen van dit protocol zijn de volgende kaders van eerdergenoemde organisaties gebruikt. 
 

Document Documentdatum Instantie 

Noodverordening 1 juli 2020 Veiligheidsregio Haaglanden 

Protocol verantwoord sporten v6 26 juni 2020 NOC*NSF 

Tips waarborgen sociale veiligheid 29 april 2020 NOC*NSF 

Aanvullende richtlijnen en adviezen voor 
de gymsport 

8 mei 2020 KNGU 

Zvende brief wethouder Varekamp aan 
Westlandse sport 

29 juni 2020 Gemeente Westland 

Afwegingskader binnensport 26 mei 2020 RIVM 

Generiek kader coronamaatregelen 27 juni 2020 RIVM 

Concept VSG handreiking 16 juni 2020 Vereniging Sport en Gemeenten 
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3 Organisatorische richtlijnen 

3.1 RIVM 
Ref. Richtlijnen 

RIVM-1 Afstand houden en doorstroming. 
- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen anderhalve 

meter afstand te houden. 
- Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand tot elkaar 

te houden (dit geldt per 1 juli). 
- Personen vanaf 18 jaar houden, indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal 

sportcontact, 1,5 meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. 
- Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve 

meter afstand te houden. 
 

RIVM-2 Hygiënemaatregelen. 
- Laat iedereen de hygiënemaatregelen nauwkeurig opvolgen. Voor medewerkers en 

bezoekers geldt: was je handen regelmatig met water en zeep, zit niet met je handen 
aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren 
zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

- Communiceer op meerdere plekken de algemene hygiëneadviezen. 
- Als er een handenwasgelegenheid is, zorg dan dat iedereen bij aankomst en vertrek zijn 

handen kan wassen met water en zeep. Als er geen handenwasgelegenheid is, adviseer 
iedereen om de handen direct na thuiskomst te wassen of bied een toegelaten 
desinfecterende handgel aan.  

- Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten. 
- Maak handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (die meerdere 

personen aanraken) meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met 
water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger). 

- Maak stoelen, leuningen, tafels, etc. en de toiletten meerdere keren per dag schoon. 
- Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere 

schoonmaakprotocol. 
- Zorg dat medewerkers over een eigen 

eetgelegenheid/pauzeruimte/toilet(ten)/omkleedruimte, etc. beschikken waar zij afstand 
kunnen houden en hygiënemaatregelen kunnen opvolgen. 
 

RIVM-3 Maximaal aantal bezoekers per ruimte. 
- De algemene regels (deze gelden per 1 juli) vanuit de Rijksoverheid voor activiteiten 

binnen moeten opgevolgd worden. 
- In de ruimtes waarvoor de overheid een maximum aantal bezoekers heeft aangegeven, 

moet dat aantal worden aangehouden. 
- Als er meerdere ruimtes zijn (o.a. in zalen, kantoorruimtes, etc.) geldt het maximum 

aantal personen/bezoekers per ruimte, mits de anderhalve meter afstand voor de 
bezoekersstroom ook toegepast kan worden in de overige ruimtes (o.a. sanitair, 
looproutes, in- en uitgang, etc.). 

- Bepaal het aantal toe te laten personen in een ruimte, zodat iedereen zich strikt aan de 
anderhalve meter afstand kan houden. 

- Als er sprake is van goede doorstroming van de bezoekers (o.a. in museum, 
monumenten, bibliotheek, detailhandel, etc.) is er geen sprake van een maximum aantal 
bezoekers. Het kunnen naleven van de anderhalve meter afstand is dan leidend. 

- Geef bezoekers geen toegang tot privéruimtes, keuken of personeelsruimtes. 
 

RIVM-4 Reservering en placering. 
- Als het vereist is moet vooraf een reservering gemaakt worden. 
- Als het vereist is, moeten vaste zitplaatsen (placering) voor de bezoekers en/of 

medewerkers worden aangewezen. 
- Als het mogelijk is moet met tijdvakken worden gewerkt, met begin- en eindtijd. 
- Zorg er bij bedrijven en instellingen voor dat vooraf bekend is hoeveel medewerkers 

tijdens een dienst/werkdag aanwezig zijn en leg vast wie wanneer gewerkt heeft. 



  Page 6 

- Werk zoveel als mogelijk in vaste teams. Als er minder wisseling is in personeel is de 
kans op verspreiding van het nieuwe coronavirus kleiner bij onverhoopte a- of 
presymptomatische medewerkers. 

RIVM-5 Gezondheidscheck (triage). 
- Als het is vereist, dan is een gezondheidscheck (zie hieronder) nodig. 

Medewerkers/bezoekers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de 
dienst/het bezoek. Als één van de vragen met ja wordt beantwoord, dan moet die 
persoon thuis blijven.  

- Bij de kaartverkoop/reservering en bij aanvang van het bezoek moeten de bezoekers 
gewezen worden op de gezondheidscheck. 

- Stuur/geef de gezondheidscheck mee met een  afspraakbevestiging/kaartverkoop. 
- Als iemand gezondheidsklachten heeft, zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, 
dan moet die persoon thuis blijven. 

- Als iemand gedurende de dag klachten ontwikkelt, dan moet die persoon direct naar 
huis. 

- Iedereen kan bij klachten, ook als die mild van aard zijn, laagdrempelig worden getest 
via de bedrijfsarts of GGD 

- Zo snel mogelijk testen is nodig om de verspreiding van het virus effectief in te dammen. 
Bij een positieve testuitslag wordt verwacht dat iedereen meewerkt aan bron- en 
contactopsporing. Werkgevers moeten daarom bij werknemers het testbeleid actief 
stimuleren. 
 

RIVM-6 Ventilatie. 
- Zorg ervoor dat de ventilatie voldoet aan de regelgeving (Bouwbesluit) en richtlijnen. In 

het Bouwbesluit is vermeld wat de minimale ventilatienormen zijn per verblijfsruimte of -
gebied. 

- Het is van belang dat een verblijfsruimte 24 uur per dag wordt geventileerd via 
natuurlijke ventilatie (roosters boven een raam, kieren). Of via mechanische 
ventilatiesystemen. Goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt 
bij aan een prettig en gezond binnenklimaat. 

- Lucht een verblijfsruimte minimaal 1 keer per dag ca. 10-15 minuten. Ook als snelle 
luchtverversing van de ruimte gewenst is, bijvoorbeeld na een groepsbijeenkomst in een 
ruimte, of na het koken. Zet voor het luchten de ramen/deuren tegen elkaar open. 

- Aanpassingen van mechanische ventilatiesystemen zijn niet nodig.  
- Volg de onderhoudsinstructies van het mechanische ventilatiesysteem om een goede 

werking te waarborgen. 
 

RIVM-7 Risicogroepen. 
- Bezoekers die tot een risicogroep behoren, wegen zelf af of zij een dergelijk voorziening 

kunnen en willen bezoeken. 
- De branche maakt voor risicogroepen, eventueel met een bedrijfsarts en/of 

arbeidshygiënist, beleid zodat de werkomstandigheden voor de medewerkers (én 
bezoekers) die in een risicogroep zitten zo veilig mogelijk zijn. 
 

RIVM-8 Persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig. 
- Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig als: 

o Iedereen de gezondheidscheck doorloopt en thuis blijft als op 1 of meer vragen 
‘JA’ het antwoord is; 

o En iedereen zich aan de verdere maatregelen houdt.  
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3.2 Vereniging Sport en Gemeenten 
De handreiking is bedoeld voor exploitanten en beheerders van (gemeentelijke) binnensport-
accommodaties en biedt informatie en richtlijnen voor het kunnen opstellen van locatiegebonden 
protocollen/draaiboeken voor binnensportaccommodaties. Gemeenten kunnen de handreiking ook 
gebruiken als onderlegger voor het (laten) toetsen van locatiegebonden protocollen/draaiboeken voor 
binnensportaccommodaties. 
 

Ref. Richtlijnen 

VSG-1 Dosering. 
- Laat sporters bij voorkeur buiten wachten (met ‘social distancing’) en laat hen niet voor 

de gereserveerde tijd naar binnen; 
- Zorg ervoor dat sporters direct na het gebruik de accommodatie verlaten, tenzij ze in de 

kantine plaatsnemen en de richtlijnen voor de horeca respecteren; 
- Laat ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen buiten wachten. De locaties zijn voor 

publiek gesloten. Uitgezonderd hiervan is de horeca waar onder voorwaarden gebruik 
van kan worden gemaakt; 

- Probeer kruisingen van bezoekersstormen zoveel als mogelijk te voorkomen; 
- Gebruik één controleerbare hoofdentree voor het benaderen en (indien mogelijk) één 

controleerbare uitgang voor het verlaten van de accommodatie. Sluit, voor zover 
mogelijk (m.u.v. vluchtwegen) alle overige toegangen, bijvoorbeeld de scholenentree; 

- Maak gebruik van voldoende ‘wisseltijd’ tussen gebruiksgroepen, of indien mogelijk bij 
aanwezigheid van meerdere routes, een aparte toegangs- en vertrekroute (bijv. bij 
aanwezigheid meerdere kleedkamers) voor in- en uitkomende gebruikers. Maak hierover 
duidelijke afspraken met beheerders/sportaanbieders/gebruikers. 

- Inventariseer welke eventuele maatregelen nodig zijn voor parkeren en fietsenstalling 
om te waarborgen dat bezoekers en begeleiders voldoende afstand kunnen houden en 
de doorstroming soepel verloopt. Herhaal ook op deze plekken de affiches om 
voldoende afstand te houden.  
 

VSG-2 Communicatie. 
- Hygiëne- en gebruiksregels hangen zichtbaar bij de entree van de accommodatie en 

worden bij voorkeur binnen bij relevante ruimtes (b.v. toiletten) herhaald; 
- De route van aankomst, binnenkomst en vertrek in/uit de accommodatie is van buiten 

duidelijk zichtbaar;  
- Breng daar waar nodig i.v.m. wachten markeringen aan op de vloer om te voorkomen 

dat (groepen van) gasten binnen een afstand van 1,5m van elkaar komen te staan; 
- Geef daar waar mogelijk looproutes aan op de vloer van de entree/hal voor 

binnenkomend en uitgaand verkeer (vgl. gebruik in ziekenhuizen); 
- Maak daar ook kenbaar welke persoon coronaverantwoordelijke is binnen de 

accommodatie inclusief foto en telefoonnummer waarop hij/zij bereikbaar is gedurende 
openingsuren. Het is aan te bevelen om de coronaverantwoordelijke een duidelijk 
herkenbare outfit te laten dragen (hesje); 

- Voor het in gebruik geven van een accommodatie dienen toegangsregels met de 
huurder/gebruiker afgesproken te worden over dit gebruik. Deze toegangsregels hebben 
betrekking op het veilig gebruik van de sportruimtes en moeten voor alle groepen gelijk 
zijn. Deze toegangsregels kunnen accommodatieafhankelijk zijn. Zorg ook dat 
medewerkers en vrijwilligers goed geïnformeerd zijn over de toegangsregels;   

- Communiceer, indien mogelijk, de hygiëne- en gebruiksregels middels de website, 
mailing aan de gebruikers en/of social media. 
 

VSG-3 Hygiëne. 
- Scholen/sportverenigingen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften 

van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd; 
- Voor en na de les, training, sportactiviteit of schoonmaakactiviteit dienen zowel de 

leerlingen, leerkrachten, sporters, trainers en coaches hun handen te wassen of te 
desinfecteren. De beheerder draagt zorg voor de faciliteiten om dit te bewerkstelligen; 

- De schoonmaak- en desinfectiemiddelen zijn op voor iedereen makkelijk herkenbare, 
daarvoor aangewezen plekken opgeborgen; 
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- Maak handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee 
sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon; 

- Binnen binnensportaccommodaties zijn verschillende goedwerkende schoonmaak- en 
reiniging protocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar mogelijk 
geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakken en materialen krijgt extra 
aandacht conform richtlijnen.  

 

VSG-4 Routing. 
- Het is aan te bevelen om deuren zoveel als mogelijk open te laten staan zodat fysiek 

contact met handvaten, klinken en deuren zoveel als mogelijk wordt beperkt/voorkomen. 
Let op met brandveiligheid; 

- Stel waar mogelijk gescheiden 1-richting looproutes in; 
- Voorkom zoveel als mogelijk kruisend verkeer. Houdt rechts lopen in gangen en op 

trappen aan; 
- In de accommodatie kunnen daar waar mogelijk (vloeren, wanden, etc.) 1,5 meter zones 

worden aangegeven; 
- Maak daar waar aanwezig maximaal gebruik van het gescheiden systeem ‘schone- en 

vuile voeten’ om in- en uitgaande bezoekersstromen te scheiden;   
- De lift wordt bij voorkeur niet gebruikt. Indien noodzakelijk door maximum 1 persoon. 

 

VSG-5 Sportruimte. 
- Creëer zones van minimaal 10m2 sportoppervlakte voor gebruik van sporttoestellen 

zodat sporters voldoende ruimte tot elkaar kunnen houden (minimaal 1,5 meter); 
- Maak zo mogelijk gebruik van aflaatbare scheidingswanden ten behoeve van 

compartimentering van de sportruimte. Hiermee kunnen verschillende 
gebruikersgroepen effectief van elkaar worden gescheiden. In verband met goede 
ventilatie en aanvoer van verse buitenlucht wordt geadviseerd maximaal twee 
compartimenten te gebruiken; 

- Markeer in de sportruimte speciale zones voor het wisselen van buitenschoeisel naar 
sportschoenen en het opbergen van jassen en tassen; 

- Gebruik bij voorkeur vloeibaar magnesium met reinigende hydro alcohol (voor extra 
ontsmetting van handen). Het gebruik van vloeibaar magnesium voorkomt stofvorming in 
de accommodatie 
 

VSG-6 Overige ruimten. 
- Niet strikt noodzakelijke ruimten moeten worden afgesloten; 
- Geef geen toegang aan sporters in privéruimten, keuken, omkleedruimtes, personeels- 

of kantoorruimte; 
- De horeca kan worden gebruikt conform het protocol van KHN; 
- Zorg dat EHBO-ruimten, AED, etc. te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn; 
- Stel tribunes, op begane grond en verdieping buiten gebruik. Sluit ze zover als mogelijk 

af; 
- Markeer duidelijk de toestel- en sportzones zodat u de logistiek beter kunt controleren. 

 

VSG-7 Ventilatie. 
- Zorg ervoor dat het ventilatiesysteem de lucht 100% ververst en vermijd recirculatie; let 

op bij CO2 gestuurde ventilatie, pas hierbij setpoints aan voor afdoende ventilatie. 
- Vermijd het gebruik van airconditioning;  
- Verhoog de luchttoevoer en - afvoer, bijvoorbeeld door de bedrijfstijden van de 

ventilatieinstallatie te verlengen; 
- Laat de toiletventilatie 24/7 aan staan; 
- Zet ramen vaker open en informeer de gebruikers hierover. Dit geldt juist niet voor 

toiletruimten met een mechanische ventilatie of passieve schoorsteenventilatie omdat 
deze dan juist een vervuilde luchtstroom kunnen veroorzaken. Indien ventilatie via de 
ramen niet kan worden vermeden, is het belangrijk om andere ruimten extra goed te 
ventileren. 

- Meer of hoger bevochtigen van de lucht heeft geen effect; 
- Reinigen van kanalen heeft geen effect; 
- Extra vervangen van filters heeft geen effect; 
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- Wordt een ruimte in de accommodatie niet gebruikt? Schakel de ventilatie dan niet uit, 
maar laat deze op een laag toerental doordraaien. 

- Warmtewielen vormen, indien correct geïnstalleerd en onderhouden, geen extra risico 
en hoeven dan ook niet uitgeschakeld te worden. Bij een substantiële lekkage (>5%) 
kan het nodig zijn om de drukhiërarchie over het warmtewiel te verhogen en/of de 
bypass (indien beschikbaar) te gebruiken. 

- Als een luchtbehandelingsinstallatie voorzien is van een warmteterugwin systeem 
waarbij de luchtstromen elkaar niet raken, dan behoeft dit geen nadere maatregelen (oa 
Twincoil of kruisstroomwisselaar). 

 

VSG-8 Kleedkamers. 
- Het gebruik van kleedruimten is niet mogelijk; 
- Sporters komen aan en verlaten de accommodatie in sportkleding. Omkleden gebeurt 

thuis;  
- Het wisselen van buitenschoeisel naar sportschoenen vindt plaats in de sportruimte op 

daarvoor aangegeven plekken; 
- Meegebrachte tassen dienen op de daarvoor aangegeven plekken te worden 

opgeborgen. 
 

VSG-9 Douche- en toiletgebruik. 
- Sporters en medewerkers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te 

gaan; 
- Toiletbezoek in sporthal dient tot een minimum beperkt te worden; 
- Doorspoelen met gesloten wc-deksel indien deze aanwezig is; 
- Het gebruik van toiletten in de kleedruimten is niet mogelijk; 
- Het gebruik van douches is niet mogelijk; 
- Maak gebruik van de algemene toiletgroepen en zorg dat gebruikers 1,5 meter afstand 

kunnen houden. Indien dit niet mogelijk is laat dan maximaal 1 persoon tegelijkertijd toe. 
Geef d.m.v. signalering bezet/onbezet aan de buitenzijde van het toilet aan of het toilet 
in gebruik is zodat gebruikers elkaar niet kruisen;  

- Maak de hygiëneregels kenbaar op de buitenkant van deuren van de toiletten. 
 

VSG-10 Schoonmaak toestellen & materialen. 
- De contact- en aanraakpunten van vaste en verplaatsbare sporttoestellen moeten op 

dagelijkse basis schoongemaakt en/of gedesinfecteerd worden (eventueel na elke les, 
training of sportactiviteit afhankelijk van mate van contact).  

- Zorg ervoor dat het schoonmaken op een efficiënte, systematische manier gebeurt en 
dat er niets wordt gemist; 

- De spelmaterialen (zoals rackets, sportballen etc.) dienen na elke les, training of 
sportsessie schoongemaakt en/of gedesinfecteerd te worden;  

- De leraar of trainer/coach gebruikt zijn eigen (gemarkeerde) materialen; 
- Alle gebruikers/verenigingen bewaren hun eigen materialen in een afsluitbare kast;  
- Avondgebruik en sportverenigingen mogen geen schoolspullen gebruiken; 
- Laat geen voorwerpen rondslingeren die mogelijk in vorige sessies zijn aangeraakt. 

Maak ze schoon en berg ze op.  
- Draag zorg voor de aanwezigheid in de sportaccommodatie van: 

o Zeep (groene zeep/desinfecterende zeep); 
o Een gecertificeerd desinfectiemiddel met alcohol met een toelatingsnummer 

vanuit CTBG;  
o Papieren handdoekjes/zachte katoenen tissues;  
o Afvalbakken voor gebruikte doekjes; 
o Bij gebruik van een gecertificeerd desinfectiemiddel met alcohol op toestellen en 

sportmaterialen:  
▪ Spray desinfectiemiddel vanaf een afstand van ongeveer 30 cm van de 

aangeraakte en mogelijk aangetaste delen; 
▪ Verwijder op PVC/Bisonyl en metalen delen het teveel aan 

desinfectiemiddel met alcohol met een zachte katoenen tissue; 
▪ Gelieve de ruimte goed te ventileren;  
▪ Gebruik dit niet op lederen materialen en PU vloeren.  
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- Houd er rekening mee dat intensief gebruik van desinfectiemiddelen de levensduur en 
de kwaliteit van de apparatuur kan beïnvloeden; 

- Gebruik reinigingsschema's, inclusief de frequentie, methode en gedetailleerde 
reinigingsprocedure voor alle toestellen. Om dit gemakkelijker te maken, raden we 
verenigingen/scholen aan om te gebruiken:  

o Reinigingscontrolelijsten per apparaat of gebied; 
o Reinigingslogboeken (timing- en frequentiereinigingslijst). 

 

VSG-11 Schoonmaak toiletten. 
- Toiletten worden regelmatig schoongemaakt (inclusief reiniging van deurklinken en 

kranen) minimaal meerdere keren per dag. Reeds bestaande hygiënerichtlijnen vanuit 
de sector blijven gelden.  

- Controleer vloerputten, watersloten en sifons op droogstand en spoel ze daar waar 
nodig door. Uitgedroogde droge vloerputten, watersloten en sifons leiden tot een open 
verbinding met het rioleringssysteem. (Bron TVVL). 

- De 24/7-afzuigventilatie van toiletten wordt aanbevolen om de fecaal-orale transmissie 
te bestrijden. Ramen in de toiletten moeten gesloten zijn om lucht uit toiletten af te 
zuigen door de afzuigventilatie.  

 

VSG-12 Gezondheidscheck. 
- Tijdens het gebruik van binnensportaccommodaties vindt veel menselijk verkeer plaats. 

Om dit te stroomlijnen en zoveel mogelijk te vermijden, wordt geadviseerd de 
inhuurtijden dusdanig aan te passen dat dat wordt voorkomen. Bloktijden met een 
tussenruimte van minstens 10 minuten per team/groep zorgt dat de diverse groepen in 
de sportaccommodatie elkaar niet kruisen; 

- De sportaccommodatie dient alleen op basis van reservering of tijdblokkering vooraf te 
worden gebruikt. Het aantal personen (inclusief trainers/begeleiders) dient bij 
reservering te worden opgeven en bij aankomst te worden gecheckt. De gebruikers 
dragen hierbij een eigen verantwoordelijkheid; 

- Sporters en sportaanbieders moeten bij reservering duidelijk geïnformeerd worden over 
de toegangsregels en gebruiksinstructies die voor de accommodatie gelden (inclusief 
vereiste gezondheidscheck vooraf, afstand houden en het opvolgen van hygiënische 
maatregelen); 

- Van belang is dat de gebruikmakende vereniging bekend is met de identiteit van de 
sporters van de diverse teams en via een deurcheck de toelating regelt en tevens daar 
gebruiksinstructies geeft en de gezondheidsvragen stelt; 

- Het is wenselijk dat sportaanbieders hun leden zo veel mogelijk in dezelfde 
groepssamenstelling laten sporten en roosters tijdelijk vast leggen, door middels de 
reserveringen bij te houden wie wanneer sportte. Dit met het oog op het 
vergemakkelijken van contactonderzoek bij besmetting; 

- Voor incidentele (informele) groepen die gebruik maken van de 
binnensportaccommodatie wordt de verhuurder geacht tijdelijk de reservering vast te 
leggen door bij te houden wie er wanneer sportte. Het advies is om deze gegevens 
tenminste 4 weken te bewaren;  

- Alleen die groep(en) gebruikers die op de vastgestelde bloktijd in de sportruimte 
aanwezig mogen zijn, zijn welkom in de sportruimte. 

 

VSG-13 Afstand houden. 
- Beperk het aantal personen in een ruimte. Zorg dat sporters en medewerkers altijd 

minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden tot mensen die niet tot hun 
gezin/huishouden behoren. De eigen verantwoordelijkheid van mensen is hier heel 
belangrijk. Een leidraad voor het bepalen van de maximale groepsgrootte die hierbij 
gehanteerd kan worden, is: 

o halveer het normale aantal deelnemers aan een activiteit/training/les; 
o En/of hanteer minimaal 30m2 sportoppervlakte per persoon voor 

verplaatsingssporten;  
o En/of hanteer minimaal 10m2 sportoppervlakte per persoon voor sporten die in 

een afgebakende zone plaatsvinden. 
- Deze afstandsbeperking geldt in zijn algemeenheid niet voor kinderen tot en met 13 jaar. 

Ook jongeren tot 19 jaar zijn hiervan uitgezonderd, enkel tijdens de beoefening van 
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sport. Wel moeten alle kinderen 1,5 meter afstand tot hun begeleiders in acht nemen. 
Het afstand houden is een verantwoordelijkheid van sporters en begeleiders zelf;  

- De afstandsbeperking geldt ook niet in de ondersteuning van een gehandicapt persoon 
of vanwege veiligheid. Zo mogen trainers wel hulp verlenen ter noodzakelijke 
ondersteuning (vanwege de veiligheid) van uitoefening van de sport, mits het contact 
van korte duur is;  

- Bij gebruik van sportmateriaal en/of sporttoestellen dient voorkomen te worden dan er 
een overdracht van het virus plaats kan vinden. Sporttoestellen dienen minimaal 1,5 
meter uit elkaar te staan en het sportmateriaal wordt gedesinfecteerd na gebruik;    

- Toeschouwers zijn vooralsnog niet welkom in de sportaccommodatie 
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4 Gezondheidsrichtlijnen 
Bij alle maatregelen geldt dat voor alles gezond verstand voorop staat. De maatregelen zullen we 
duidelijk onder de aandacht van onze leden brengen door middel van een bericht op de site, mail aan 
alle leden en trainers en posters bij het sportcomplex. 

4.1 Algemeen 

4.1.1 Basisregels 
- heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen; 
- ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; 
- was vaak uw handen; 
- werk zoveel mogelijk thuis; 
- vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.  

4.1.2 Regels voor het sporten 
- Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, 

waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden 
gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.  

- Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen 
en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

- Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 
1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die 
ook per 1 juli weer open mogen. 

- Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan 

4.1.3 Hygiëne 
Via handen kunnen virussen zoals het nieuwe coronavirus zich verspreiden. Veel mensen zitten 
(ongemerkt) vaak met hun handen aan hun neus of mond. Eén van de belangrijke adviezen om de 
verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen.  
 
Je maakt je handen het beste schoon met water en zeep. Zo kun je het beste ziektewekkers 
verwijderen. Ook van vieze of plakkerige handen. Handalcohol of -gel werkt minder goed bij vieze of 
plakkerige handen. Gebruik desinfecterende handgel alleen wanneer er voor een langere tijd geen 
plek is om je handen met water en zeep te wassen. In andere gevallen is het voldoende als je ervoor 
zorgt dat je niet met je handen in het gezicht komt en als je thuis komt meteen goed je handen met 
water en zeep wast. 
 
Handen wassen, in elk geval: 

- nadat je een activiteit buitenshuis hebt gedaan 
- vóór het eten klaarmaken 
- vóór het eten 
- na het toiletbezoek 
- na contact met dieren 
- bij het verzorgen van een zieke. 
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4.2 Sporters 
Voor alle Devona-leden gelden bij een bezoek aan de sportaccommodatie onderstaande 
maatregelen, zoals ook geadviseerd door NOC*NSF en KNGU. 
 

- heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een 
huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. 
Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;  

- voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat   
indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden 
hoeft te worden;  

- houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 meter afstand 
aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzonderingen voor leeftijden tot 18 jaar, hetzelfde   
huishouden en voor deelnemers aan sportactiviteiten tijdens die sportactiviteiten;  

- bij individuele sport wordt geadviseerd om de 1,5 meter aan te houden, tenzij dat niet anders   
kan in (oefen)wedstrijdverband, bijvoorbeeld bij bepaalde atletiekwedstrijden zoals hardlopen 
of bij wielerwedstrijden;  

- houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar je meetelt als 
publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;  

- voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters 
van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de 
kleedkamers en in de kantines;  

- zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek   
contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;  

- draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of 
naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;  

- alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden. 
Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand.  

- volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de    
trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;   

- blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de 
sportlocatie actief zijn;  

- gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt   
direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;  

- geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is 
niet toegestaan.  

- voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid   
personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind) worden gesteld. 
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4.3 Trainers en begeleiders 
In deze paragraaf staat het plan voor trainers en begeleiders over de wijze waarop ze op een 
verantwoorde en veilige manier hun training kunnen uitvoeren. Devona zal er zorg voor dragen dat dit 
plan bekend is bij de trainers. Bij vragen kunnen de trainers terecht bij de Corona-coördinator, de 
trainerscoördinator of de dienstdoende Coronaverantwoordelijke. 
 

- neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht;  
- trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten 

en/  of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je 
huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;  

- 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 

highfives;  
- voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen 

en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport 
noodzakelijk is. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en 
ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de 
kantines;  

- 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 
overwinningsmomenten of tijdens een wissel;  

- voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is 
dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);  

- daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel   
mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner;  

- help de sporters 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;  
- laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten; laat 18 jaar en ouder sporters 

tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden;  
- zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers 

onderling, ook in de dug-out. 
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4.4 Ouders en verzorgers 
Voor de ouders is er een apart plan voor de gezondheid gemaakt, waardoor zij hun kinderen goed 
geïnformeerd naar de club kunnen laten gaan. 
 

- heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en 
hygiëneregels in acht;  

- informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de   
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;   

- houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine 
etc;  

- voor binnen geldt een max. van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck   
EN voor meer dan 100 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en   
gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften 
en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;  

- voor buiten geldt een max. van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck   
EN voor meer dan 250 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en   
gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften 
en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;  

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

- voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen 
over uw kind worden gesteld;  

- geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, 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 en of bij uitwedstrijden. 
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5 Maatregelen Devona 

5.1 Doelgroep 
Devona start met ingang van woensdag 1 juli met het bieden van besloten binnen trainingen voor 
selectieleden. Aanwezigheid is slechts toegestaan voor leden van de selectiegroepen zoals 
weergegeven in het trainingsschema. 
 
Het is helaas niet mogelijk om trainingen aan niet leden te organiseren in verband met de eisen 
omtrent veiligheid en hygiëne, wij kunnen dan ook geen gehoor geven aan de oproep van 
sportbonden en de Gemeente. 

5.2 Toezicht 
Het is belangrijk dat genoemde maatregelen in dit plan van aanpak opgevolgd worden en dat hier 
toezicht op is. Hierbij maken we onderscheid in verschillende rollen:  

- Coronacoördinator 
- Coronaverantwoordelijke 

 
Indien bovenstaande personen rond de accommodatie aanwezig zijn, zijn zij altijd herkenbaar aan 
een geel/oranje hesje. Daarnaast zijn er ook trainers aanwezig, zij dragen geen hesje. Naast 
bovenstaande personen kunnen ook toezichthouders van de gemeente Westland aanwezig zijn.  

5.2.1 Corona-coördinator 
Voor de coördinatie van alle maatregelen en taken is een Corona-coördinator aangesteld (Jörgen 
Maas, voorzitter Devona).  
  
Taken van de Corona-coördinator:  

- Contact onderhouden met de gemeente Westland; 
- Overzicht houden ten aanzien van de Corona-maatregelen; 
- Aanspreekpunt voor ouders en leden ten aanzien van vragen gerelateerd aan de 

Coronamaatregelen; 
- Contactpersoon voor de verhuurders van accommodaties.  

 
De Corona-coördinator wordt hierin ondersteund door het bestuur en de technische commissie. 

5.2.2 Corona-verantwoordelijke 
De Corona-coördinator zorgt ervoor dat tijdens de openingsuren een zogenaamde 
Coronaverantwoordelijke vanuit de club aanwezig is. Deze zal herkenbaar aanwezig zijn door het 
dragen van een geel/oranje hesje. In verband met de hygiëne vragen we iedereen zoveel mogelijk 
hun eigen hesje te dragen. 
 
Devona (Corona-coördinator) stelt voor de start van elke trainingsweek een rooster op waarin is 
aangegeven wie op welke dag de Corona-verantwoordelijke op de club is. Dit is naar verwachting een 
poule van circa 10 -20 mensen. Het rooster publiceren we op onze site.  
 
De Coronaverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:  

- Openen en sluiten van de accommodatie / materiaalhok; 
- Aanwezig zijn gedurende de openstelling van accommodatie (volgens rooster);  
- Toezicht houden op de naleving van de regels; 
- Aanspreken van de leden bij ongewenst gedrag. Bij herhaling van ongewenst gedrag een 

officiële melding doen; 
- Zorg dragen voor het schoonmaken van het materiaal aan het eind van de trainingsdag; 
- Zorg dragen voor het schoonmaken van het sanitair aan het eind van de trainingsdag; 
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5.3 Rollen & verantwoordelijkheden 
Ten aanzien van het realiseren van maatregelen ter invulling van de richtlijnen zijn verschillende 
partijen betrokken, denk hierbij bijvoorbeeld aan verhuurders van accommodaties, de sportvereniging 
en leden van de vereniging. Elke betrokken partij heeft vanuit zijn of haar rol een pakket aan taken 
verantwoordelijkheden. Daarnaast is er bij een aantal maatregelen sprake van een gedeelde 
verantwoordelijkheid.  
 
Omdat Devona in meerdere sportaccommodaties actief is volgt een overzicht van de accommodaties 
en de rol die Devona hierin neemt. 
 

Accommodatie Verhuur Exploitatie Gebruiker 

Turnhal Naaldwijk SWGV SWGV Devona 

St. Jozefschool WSKO WSKO Devona 

De Vang Gemeente Westland Gemeente Westland Devona 

Turnhal Den Haag Staedion STDH Devona 

   
Vervolgens worden de richtlijnen aan een rol toegewezen, op deze manier is inzichtelijk waar 
bepaalde verantwoordelijkheden zijn belegd. In een volgende paragraaf zijn vervolgens concrete 
maatregelen geformuleerd waarbij Devona een (gedeelde) verantwoordelijkheid heeft.  
 

Ref. Richtlijn beschrijving Verhuurder Exploitatie Gebruiker 

RIVM-1 Afstand houden en doorstroming. - X X 

RIVM-2 Hygiënemaatregelen. - X - 

RIVM-3 Maximaal aantal bezoekers per ruimte. - X X 

RIVM-4 Reservering en placering. - X X 

RIVM-5 Gezondheidscheck (triage). - - X 

RIVM-6 Ventilatie. X X - 

RIVM-7 Risicogroepen. - - X 

RIVM-8 Persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig. - - X 

VSG-1 Dosering. - X X 

VSG-2 Communicatie. - X - 

VSG-3 Hygiëne. - X X 

VSG-4 Routing. - X - 

VSG-5 Sportruimte. - X - 

VSG-6 Overige ruimten. - X - 

VSG-7 Ventilatie. X X - 

VSG-8 Kleedkamers. - X - 

VSG-9 Douche- en toiletgebruik. - X X 

VSG-10 Schoonmaak toestellen & materialen. - - X 

VSG-11 Schoonmaak toiletten. - X - 

VSG-12 Gezondheidscheck. - - X 

VSG-13 Afstand houden. - X X 

- Gezondheidsmaatregelen - - X 
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5.4 Protocol 
 

Ref. Maatregel Draagt bij  

DVN-1 Devona organiseert haar leden in vaste leeftijdscategorieën. 
 
Deze categorieën zijn als volgt samengesteld: 

- Onderbouw & middenbouw. Leeftijd t/m 12 jaar. 
- Bovenbouw. Leeftijd vanaf 13 jaar. 

 
Deze leeftijdsgroepen komen overeen met die zoals gehanteerd door het RIVM. 
Hierdoor is het erg duidelijk welke eisen omtrent afstand van toepassing zijn. 
  

RIVM-1 
VSG-13 

DVN-2 Trainingen zijn volgens een vooraf vastgesteld schema georganiseerd. 
 
Op deze manier is het eenvoudig, zonder extra administratie, om op verzoek 
aanwezigheidsinformatie te kunnen overhandigen (contactonderzoek).  
 
Hierdoor is er geen reservering noodzakelijk en wordt het schema gebruikt bij het 
vaststellen van de maximale groepsgrootte.  
 

RIVM-3 
RIVM-4 
VSG-12 

DVN-3 Geen toegang tot sportaccommodatie voor ouders/verzorgers. 
 
Alle ouders en verzorgers wachten buiten. De ruimten voor bezoekers in de 
sportaccommodaties zijn over het algemeen klein waardoor de 1,5m afstand 
moeilijk te waarborgen is. 
 
Hoe minder mensen er aanwezig zijn in de accommodatie hoe kleiner het risico 
op transmissie. Tevens draagt dit bij aan een betere hygiëne en ventilatie. Voor 
Devona betekent dit dat er geen extra gezondheidscheck en registratie processen 
nodig zijn. 
 

RIVM-3 
RIVM-4 
RIVM-5 
RIVM-7 
VSG-12 
VSG-13 
 

DVN-4 Kleedkamers zijn gesloten. 
 
De kleedkamers, douches en de toiletten in de kleedkamers zijn gesloten. Kom in 
turnkleding naar de accommodatie en doe al je spullen in één tas.  
 
 
 

RIVM-1 
RIVM-3 
VSG-6 
VSG-8 
VSG-9 
VSG-11 
VSG-13 
 

DVN-5 Beperk toiletgebruik. 
 
Zorg dat je thuis voor vertrek naar het toilet gaat. De toilet voorziening in de 
accommodaties is beperkt en gebruik ervan dient tot het absolute minimum 
beperkt te worden. De toiletten in de kleedkamers zijn gesloten, dus gebruik een 
algemeen toilet. 
 
Houd de deur van het toilet na gebruik gesloten, hierdoor ontstaat er een 
maximale ventilatie (mechanische afzuiging). 
 
Als het toilet al in gebruik is en je moet wachten zorg dan dat je op voldoende 
afstand van het toilet wacht zodat de 1,5m afstand gewaarborgd is. 
 

RIVM-2 
RIVM-6 
VSG-7 
VSG-9 
VSG-11 
 

DVN-6 Persoonlijke afweging voor risicogroepen. 
 
Sporters die tot een risicogroep behoren, wegen zelf af of ze de accommodatie 
kunnen en willen gebruiken. De trainers maken géén gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen zodat zij niet belemmerd worden in hun activiteiten. 
 
 

RIVM-7 
RIVM-8 
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DVN-7 Hygiëne maatregelen. 
 
Algemeen. Was of ontsmet je handen regelmatig, zit niet met je handen aan je 
gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren 
zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Wij adviseren alle 
leden eigen handgel mee te nemen zodat de handen eenvoudig en snel voor het 
eten ontsmet kunnen worden. 
 
Toestellen & materialen. De contact- en aanraakpunten van vaste en 
verplaatsbare sporttoestellen worden dagelijks na de laatste training 
schoongemaakt en/of gedesinfecteerd. Dit is de taak en verantwoordelijkheid van 
de laatste groep van een trainingsdag. De aanwijzingen van de betreffende 
accommodatie worden hierbij gevolgd. 
 
Toezicht. Voor toezicht op en naleving van de hygiëne regels is een corona-
coördinator aangesteld. Op elk trainingsmoment is een corona-verantwoordelijke 
aangewezen en aanwezig. 
 
Communicatie. Dit protocol, diverse hygiëneadviezen en de gezondheidscheck 
worden via e-mail en de website gecommuniceerd. Daarnaast zijn er diverse 
aanwijzingen / instructies binnen de accommodaties aanwezig. 
 
Toilet. Exploitanten en sportverenigingen dragen er zorg voor dat de algemene 
hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. 
 

RIVM-2 
VSG-2 
VSG-3 
VSG-10 
VSG-11 
VSG-12 
 
 
 

DVN-8 Verzamelen en toegang accommodatie. 
 
De groep verzameld in principe buiten, neem hierbij de afstandsregels in acht.  
 
Bij het betreden van de accommodatie dienen direct de handen gewassen of 
ontsmet te worden, volg hierbij de aanwijzingen van de betreffende 
accommodatie. 
 
Voor het betreden van de zaal/hal doe je je schoenen uit. Je tas en schoenen 
plaats je in het daarvoor bedoelde vak; volg hierbij de aanwijzingen van de 
betreffende accommodatie. 
 

RIVM-1 
RIVM-2 
RIVM-3 
VSG-1 
VSG-3 
VSG-4 
 

DVN-9 Verlaten accommodatie. 
 
Verlaat de accommodatie zo snel mogelijk na de training. 
 
Bij het verlaten van de zaal/hal doe je je schoenen pas weer aan in het daarvoor 
bedoelde vak; volg hierbij de aanwijzingen van de betreffende accommodatie. 
 
Desinfecteer je handen met eigen middelen voor contact met ouders/verzorgers. 
 

RIVM-1 
RIVM-2 
RIVM-3 
VSG-1 
VSG-4 
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6 Maatregelen sportaccommodaties 
In dit hoofdstuk zijn uitsluitend de additionele of afwijkende maatregelen beschreven zoals 
vastgesteld door de verschillende accommodaties. 

6.1 St. Jozefschool 
 

Maatregel Devona implementatie 

Corona-coördinator In het Devona protocol wordt deze rol corona-verantwoordelijke genoemd. 
Devona kiest ervoor dat een trainer deze rol pakt. De Corona verantwoordelijke 
moet duidelijk herkenbaar zijn d.m.v. een hesje. 
 

Verzamelen & 
betreden 
accommodatie 

Om ervoor te zorgen dat groepen elkaar zo min mogelijk kruizen en omdat de 
kleedkamers gesloten zijn is er een aparte uitgang beschikbaar. 
 
De normale ingang blijft nu ook de ingang, ouders en verzorgers blijven buiten.  
Bij binnenkomst vóór de tussendeur moeten de handen ontsmet worden. Voor het 
betreden van de zaal moeten de schoenen uit gedaan worden. Loop vervolgens 
langs de rechterkant van de zaal naar de klimmuur, er is daar een vak om je tas 
en schoenen neer te leggen. 
 

 
 

Verlaten 
accommodatie 

Na afloop van de training pak je je tas en schoenen uit het vak en loop je op blote 
voeten naar de uitgang. Vlak voor de deur doe je pas je schoenen aan. 
 

Materialen Na de training worden de materialen gereinigd met de hiervoor door Devona 
beschikbaar gestelde middelen. 
 

Ventilatie Het is van groot belang dat de ruimte voldoende geventileerd wordt: 
- Voor aanvang training controleert de corona-verantwoordelijke of de 

mechanische afzuiging op de hoogste stand is ingesteld (trainershok). 
- Zet de ramen (achterwand) maximaal open. 
- Houd 1 tussendeur open. 
- Houd 1 deur van de ingang open. 

 

Toilet De kleedkamers en de toiletten in de kleedkamers zijn gesloten. In noodgevallen 
kan het toilet in het trainershok gebruikt worden. 
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6.2 Turnhal Westland 
 

Maatregel Devona implementatie 

Corona-coördinator In het Devona protocol wordt deze rol corona-verantwoordelijke genoemd. 
Devona kiest ervoor dat een trainer deze rol pakt. De Corona verantwoordelijke 
moet duidelijk herkenbaar zijn d.m.v. een hesje. 
 

Presentielijst Devona werkt met vaste groepen en een vast schema, hierdoor is aanwezigheid 
ihkv contactonderzoek snel terug te herleiden. 
 

Verzamelen & 
betreden 
accommodatie 

De galerij zal gesloten zijn. Geen ouders in de zaal. Geen auto’s bij de turnhal. 
Leerlingen die gebracht/gehaald worden met de auto op de parkeerplaats 
afzetten/ophalen. 
 
De Ingang is de normale ingang. De Uitgang is via de berging (deze deur steeds 
sluiten). Bij binnenkomst en vertrek handen cleanen. Kleedkamers blijven 
gesloten. Kom zoveel mogelijk in turnkleding en doe alles in een tas. Deze tassen 
kunnen op de gele mat bij het wandrek geplaatst worden. Zorg dat men thuis naar 
het toilet gaat, zodat de toiletten zo min mogelijk gebruikt worden. 
 

Materialen In de turnhal zullen een aantal tafeltjes staan waarop spray staan met een 
desinfecterend middel, deze kunnen gebruikt worden om de toestellen voor of na 
de training te reinigen. Niet met de spray rechtstreeks op de toestellen spuiten. De 
spray aanbrengen op een doekje  en met het doekje de toestellen afnemen. Na 
afloop van de trainingen altijd reinigen 
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6.3 Turnhal Den Haag 
 

Maatregel Devona implementatie 

Corona-coördinator In het Devona protocol wordt deze rol corona-verantwoordelijke genoemd. 
Devona kiest ervoor dat een trainer deze rol pakt, dit komt overeen met 
mogelijkheid 2 in het Turnhal Den Haag protocol. De Corona verantwoordelijke 
moet duidelijk herkenbaar zijn d.m.v. een hesje. 
 

Verzamelen & 
betreden 
accommodatie 

Voordat een groep sporters zich naar de turnhal begeeft, verzamelt de groep 
zich in de verzamelzone voor de poort die toegang geeft tot het terrein waarop 
de turnhal staat. De turnhal Den Haag heeft besloten dat ouders en verzorgers 
niet zijn toegestaan op het terrein. Ouders wordt tevens verzocht de 
verzamelzone alleen bij noodzaak te betreden en deze vervolgens weer zo snel 
mogelijk te verlaten. Bij de poort hangen informatieborden omtrent het protocol. 
De sport kan 10 minuten voor de training (niet eerder) ‘alleen’ naar de turnhal 
komen. Indien de sporter nog te jong is, kan de corona-coördinator de sporter(s) 
ophalen bij de verzamelzone. Stem dit goed af met de sporters en 
ouders/verzorgers. Wanneer een sporter te laat is voor de training kan hij of zij 
‘alleen’ zonder ouders of verzorgers naar de turnhal betreden. Bij binnenkomst 
in de turnhal wast iedereen (sporters en trainers) zijn handen met 
desinfectiemiddel. 
 

 
 

Ophalen & vertrek De corona-coördinator begeleidt de sporters naar de vertrekzone. Wanneer het 
om jonge sporters gaat kan de desbetreffende corona coördinator meelopen om 
toe te zien dat er een ouder aanwezig is bij de ophaalzone. Ook hier kunnen 
ouder en kind elkaar zien vanaf de openbare weg en de ophaalzone waardoor 
het betreden van de ophaalzone door ouders niet (anders dan bij noodzaak) 
wenselijk is.    
 

 
 

Kleedkamers Alle kleedkamers van sportaccommodaties kunnen opengesteld worden. Voor 
18 en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand.  Gezien de beperkte ruimte 
in de kleedkamers wordt sporters van 18 jaar en ouder, en trainers verzocht zich 
bij voorkeur thuis om te kleden.  
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Toilet Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de (2) beschikbare toiletten in de hal, 
beperk het gebruik van toiletten in de kleedkamer tot noodzaak. Na toilet gebruik 
worden de handen gewassen met zeep voor ten minste 20 seconde. Bij het 
betreden van de hal worden de handen vervolgens opnieuw ontsmet met 
desinfectiemiddel. 
 

Zonering & 
looproutes 

De turnhal is opgedeeld in vijf zones.   
  
Zone 1. De grote trampoline en pegasus, zone 2. De valkuil, zone 3. De brug 
gelijk, brug ongelijk en krachtzone, zone 4. De vloer, zone 5. De 
evenwichtsbalken  . 
  
Zie plattegrond voor de indeling van de zones en looproutes in en uit.   
 

 
 

Materialen De KNGU adviseert de sporters om zoveel mogelijk eigen materiaal van thuis 
mee te nemen. Denk hierbij aan foamrollers, elastieken, lusjes etc. Het 
trainingsmateriaal in de turnhal mag gebruikt en verplaatst worden indien er 
rekening wordt gehouden met de overige zones/trainingsgroepen én de trainer.   
Elke trainingsgroep moet na het gebruik van de zone zijn of haar materiaal 
opruimen. Het opruimen van het trainingsmateriaal wordt gedaan door de 
sporters óf de trainer. Niet door zowel de sporter als trainer. Materialen worden 
na gebruik huishoudelijk schoon gemaakt.    
 
Wat moet de verenigingen zelf meenemen naar de turnhal?  
- Desinfectiemiddel voor de handen  
- Desinfectiemiddel voor het materiaal  
- Papieren doekjes / schoonmaak doeken  
- EHBO tas/kist   
- Telefoon  
- (Digitale) Presentielijsten met telefoonnummers van de aanwezige sporters  
- Herkenbaar hesje(s) (geel, oranje)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


