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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. 
- Vermijd drukke plekken.  

Hygiëneregels: 
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. 
 

Afstandsregels: 
- 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.  

 

Maatregelen Devona: 
- Er wordt gesport in vaste groepen volgens een vooraf vastgesteld schema. 
- Geen toegang tot sportaccommodatie voor ouders/verzorgers. 
- Kleedkamers, douches en toiletten in kleedkamers zijn gesloten. 
- Beperk het toiletgebruik. Gebruik een algemeen toilet. Houd deuren gesloten (afzuiging). 
- Sporten onder het Devona protocol en in een Devona accommodatie is een persoonlijke afweging (risicogroepen). 
- Volgt altijd de aanwijzingen van de accommodatie op. 

 

Verzamelen en toegang accommodatie. 
- De groep verzameld in principe buiten, neem hierbij de afstandsregels in acht.   
- Ouders/verzorgers mogen niet naar binnen. 
- 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.  
 

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. 
- Ouders/verzorgers wachten buiten. 

 

Reinigen toestellen en materialen. 
- Volg altijd de aanwijzingen van de betreffende accommodatie. 
- De contact- en aanraakpunten van vaste en verplaatsbare sporttoestellen worden tenminste dagelijks na de laatste 

training schoongemaakt en/of gedesinfecteerd. 
 

Maatregelen toezicht. 
- Corona-coördinator: Voorzitter Devona (Jörgen 

Maas), email: voorzitter@devona.nl 
- Corona-verantwoordelijke is op de accommodatie 

ter plaatse en is het eerste aanspreekpunt. 
 

Maatregelen communicatie. 
- Protocol beschikbaar op www.devona.nl/corona 
- Heldere instructies voor ouders, gezondheidscheck, etc wordt 

regelmatig via e-mail gedeeld. 
- Handreiking voor personeel en vrijwilligers. 

 

mailto:voorzitter@devona.nl
http://www.devona.nl/corona
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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. Dit doen wij met zijn allen! Hierdoor kunnen sporters iets later klaar zijn dan normaal.  
 

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

 
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. 
 

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. Hierdoor kunnen sporters iets later klaar zijn dan normaal. 
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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.    
 

 
 

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. 
 

Materialen De KNGU adviseert de sporters om zoveel mogelijk eigen materiaal van thuis mee te nemen. Elke 
trainingsgroep moet na het gebruik van de zone zijn of haar materiaal opruimen. Het opruimen van het 
trainingsmateriaal wordt gedaan door de sporters. Hierdoor kunnen sporters iets later klaar zijn dan 
normaal.   
 

 


