Factsheet voor sportverenigingen: Sport en Corona
Algemene richtlijnen, vanuit het Ministerie VWS gecommuniceerd:

-

Kinderen tot en met 12 kunnen samen, onder begeleiding georganiseerd buiten
sporten. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
Kinderen van 13 tot en met 18 kunnen samen, onder begeleiding georganiseerd
buiten sporten met 1,5 meter afstand. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
Voor volwassenen gelden dezelfde beperkingen/mogelijkheden als de afgelopen
maanden. Individueel bewegen kan en mag in de openbare ruimte, met 1,5 meter
afstand. Volwassenen mogen geen gebruik maken van een sportaccommodatie.
Binnensportaccommodatie en zwembaden blijven voorlopig gesloten.

Stappenplan voor verenigingen, wat verwachten we van jullie:

-

Breng in kaart welke activiteiten georganiseerd worden:
o voor welke doelgroep, op welk tijdstip, onder begeleiding van wie?
Maak duidelijke afspraken over gebruik accommodatie:
o welke accommodatie, welke velden, welke dagdelen, wie houdt toezicht?
Maak inzichtelijk welke maatregelen er genomen worden om de richtlijnen na te
kunnen leven.
Bespreek het plan met Sportservice Doetinchem.
Begin pas met trainen wanneer dit met Sportservice Doetinchem is besproken en
goedgekeurd.
Wanneer plannen of activiteiten wijzigen wordt dit eerst besproken met
Sportservice Doetinchem.

Denk hierbij aan:

-

Sportpark is alleen open op moment dat er een georganiseerde training is voor de
jeugd, onder begeleiding.
Zonder begeleiding zijn er geen activiteiten op het sportpark en is het hek dicht.
Trainingen worden begeleid door vaste begeleiders of trainers van verenigingen of
buurtsportcoaches Sportservice Doetinchem
Kantine en kleedkamers blijven dicht, er wordt thuis omgekleed, gedoucht en van
het toilet gebruik gemaakt.
Er is geen plek voor ouders, niet langs het veld en ook niet op de parkeerplaats.
Verenigingen zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar leden over de
maatregelen die genomen worden om de richtlijnen na te kunnen leven.
Gebruik van natuurgrasvelden overdag beperken.

Voorbeelden:

Hoe communiceer je afspraken naar ouders en begeleiders?
- Via mail en social media
- Communiceer de coronamaatregelen bij de ingang van het sportpark:
o Houdt 1,5 meter afstand
o Hoest en nies in je elleboog
o Heb je verkoudheidsklachten of heeft iemand in je gezin koorts, blijf dan
thuis
o Ouders zijn niet toegestaan op het sportpark
o De kantine, kleedkamers en toiletten zijn gesloten
o Blijf niet hangen op het sportpark, samenscholing is verboden
o Kom niet te vroeg op de training en ga na afloop direct naar huis
Wie houdt toezicht op de naleving van de regels tijdens het trainen?
- Stel een verantwoordelijke aan die toezicht houdt op naleving van de afspraken
- Neem voor de training de regels goed door
Organiseer het halen en brengen
- Bepaal met lint een duidelijke route met ingang en uitgang
- Kiss en ride
- Begeleider brengt het team naar de parkeerplaats, ouders blijven in de auto of bij
de fiets wachten
Maak materialen voor, tijdens en na de training goed schoon

Vragen en contact?

-

Eerste aanspreekpunt is Sportservice Doetinchem: 06-41887706
Sportservice Doetinchem richt een team in om verenigingen actief te
ondersteunen.
Voor sportspecifieke vragen kunnen verenigingen terecht bij hun sportkoepel.
De Factsheet wordt aangevuld wanneer richtlijnen vanuit rijksoverheid en VSG
veranderen.

