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SPORTIFF COMPANY GRASSHOPPERS

COVID-19 VERENIGINGSPROTOCOL
Versie 1.4 september 2020
1. INLEIDING
Na een zeer lange zomerstop, kan er eindelijk weer worden gebasketbald in sporthal Cleijn Duin.
Aangezien we voorlopig nog niet van het coronavirus af zijn, zijn er een aantal maatregelen van
kracht om veilig te kunnen basketballen. Alle maatregelen die van toepassing zijn, zijn te vinden in dit
verenigingsprotocol. Dit protocol is grotendeels gebaseerd op het Protocol Verantwoord Sporten van
NOC*NSF en het Protocol Basketball Competities van de NBB. Daarnaast zijn er ook nog een aantal
aanvullende maatregelen van kracht in sporthal Cleijn Duijn. Al deze maatregelen dienen opgevolgd
te worden bij een bezoek aan sporthal Cleijn Duin en andere verenigingsactiviteiten. Dit is een levend
document. Dit betekend dat de inhoud kan worden gewijzigd wanneer de situatie daarom vraagt.
Voor vragen: corona@grasshoppers.nl (Tineke Zuijderduijn en Thomas Nijgh)

2. BASISREGELS
Basisregels voor iedereen (spelers, staff, scheidsrechters, jury en bezoekers):
•

GEBRUIK GEZOND VERSTAND

•
•
•
•
•
•
•
•

Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
Ben je 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter afstand van anderen.
Was je handen regelmatig (en goed).
Vermijd drukke plekken.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Ben je op vakantie geweest in een “oranje” aangemerkt gebied, neem dan de adviezen met
betrekking tot 10 dagen quarantaine in acht.

Uitzonderingen op de 1,5 meter-regel:
•
•
•
•

Personen die een gezamenlijk huishouden vormen.
De afstand tot kinderen t/m 12 jaar: onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot
leden van andere leeftijdsgroepen.
Personen t/m 17 jaar onderling. Wel afstand houden tot 18+
Personen die sport beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand
van 1,5 meter de sportbeoefening in de weg staat.
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3. TOEGANG SPORTHAL
Onderstaande regels gelden voor iedere bezoeker incl.
sporters, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers
•
•
•
•
•

Iedereen desinfecteert bij binnenkomst zijn/haar handen.
Bij binnenkomst registreert iedereen zichzelf. Bij ieder
bezoek opnieuw. bij voorkeur digitaal middels QR-Code. Bij
problemen kan er een papieren formulier worden gebruikt.
De aangegeven looproutes dienen ten alle tijden gevolgd te
worden.
In de sporthal zullen 2 hygiëne stations gecreëerd worden.
Maak hier gebruik van.
Onze kantine “De Bucket” blijft tot nader bericht gesloten.

4. TRAINEN
•
•
•

Gebruik bij de ingang zoveel mogelijk de QR code om te registreren.
Bij aankomst desinfecteert iedereen zijn handen.
Volg de looproutes die zijn aangegeven op de vloer.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal.
Kom niet eerder dan 10 minuten van te voren naar de training.
Ouders die hun kinderen komen brengen blijven zoveel mogelijk buiten, geen ouders in de zaal.
Geef het voorgaande team de ruimte om te passeren.
Vul je flesje met water!! Drink niet rechtstreeks uit de kraan.
Verlaat na de training zo snel mogelijk de sporthal.
Blijf niet in de gang van de sporthal blijven hangen.
Ouders wachten zoveel mogelijk buiten bij het ophalen van hun kinderen.

•

De kleedkamers zijn BEPERKT geopend:
o

o
o
o

Voor 18+ geldt: Hou ook in de kleedkamers rekening met 1.5 meter afstand. Op de
deur staat aangegeven hoeveel personen er tegelijkertijd in de kleedkamer mogen
zijn. Dit kan dus betekenen dat er in twee groepen moet worden omgekleed.
Er kan / mag NIET worden gedoucht
Ruim alles op in de kleedkamer.
Bij overtreding van de kleedkamerregels worden de kleedkamers voor de HELE
VERENIGING afgesloten! Hou je dus aan de regels en verpest het niet voor de rest
van de vereniging!
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5. WEDSTRIJDEN (voor publiek, zie hoofdstuk 6)
THUISWEDSTRIJDEN (deze regels gelden óók voor de gastteams)
•
•
•

Gebruik bij de ingang zoveel mogelijk de QR code om te registreren.
Bij aankomst desinfecteert iedereen zijn handen.
Volg de looproutes die zijn aangegeven op de vloer.

•

De zaal dient opgebouwd te worden volgens de plattegrond. Hier mag niet van worden
afgeweken. (Zie Bijlage A).

•
•
•

Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de wedstrijd.
Volg de instructie op van de aangewezen “gastheer/gastvrouw”
Na een wedstrijd dient eerst de zaal leeg te zijn, voordat spelers en anderen (ook publiek) van de
volgende wedstrijd de zaal mogen betreden. Tot dat moment wacht het team in de kleedkamer.
Kom niet eerder dan een half uur voor de wedstrijd naar de sporthal. Wacht buiten indien nodig.
Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan om geforceerd de stem te gebruiken. Dit houdt
onder andere in dat coaches/spelers/officials niet mogen schreeuwen en er geen yell mag
worden gedaan voor, tijdens of na de wedstrijd.

•
•

•

De kleedkamers zijn BEPERKT geopend:
o

o
o
o
o
o

•
•

Voor 18+ geldt: Hou ook in de kleedkamers rekening met 1.5 meter afstand. Op de
deur staat aangegeven hoeveel personen er tegelijkertijd in de kleedkamer mogen
zijn. Dit kan dus betekenen dat er in twee groepen moet worden omgekleed.
Teams blijven voor de wedstrijd in de kleedkamer totdat de voorgaande wedstrijd is
afgelopen en het veld en spelersbank leeg is.
Laat geen spullen achter in de kleedkamer.
Er kan / mag NIET worden gedoucht.
Ruim alles op in de kleedkamer.
Scheidsrechters maken gebruik van de scheidsrechterkleedkamers. Voor
scheidsrechters is wel een douchegelegenheid beschikbaar.

Spelers nemen plaats op de spelersbank, coaches op de aangewezen stoelen.
Na de wedstrijd wordt er zo snel mogelijk omgekleed en de sporthal verlaten. Blijf niet in de
sporthal, hal of kleedkamers hangen.
UITWEDSTRIJDEN

•
•

•

Hou je aan de regels van de thuisspelende vereniging. Deze kunnen bij iedere vereniging anders
zijn. Zoek dus voor vertrek uit welke regels er bij de desbetreffende vereniging gelden. Probeer
net als thuiswedstrijden zo veel mogelijk omgekleed naar de wedstrijd af te reizen.
Teams, staf, toeschouwers en scheidsrechters die per auto naar de wedstrijd reizen houden
rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM. Je kan in de auto zitten met mensen uit een
ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar
hoeven geen mondkapje te dragen. Ook wanneer personen tot eenzelfde huishouden horen,
hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden.
Verzamel voor vertrek buiten, en niet in de hal.
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6. PUBLIEK
•
•
•

Gebruik bij de ingang zoveel mogelijk de QR code om te registreren.
Bij aankomst desinfecteert iedereen zijn handen
Volg de looproutes die zijn aangegeven op de vloer

•

Publiek meldt zich vooraf aan bij de teambegeleiding. De teambegeleiding ziet erop toe dat het
maximaal aantal plaatsen niet wordt overschreden.
Het publiek betreed de zaal pas nadat het publiek van de vorige wedstrijd de zaal heeft verlaten.
Kom dus niet te vroeg en wacht indien nodig buiten.
Het publiek kan plaats nemen op de stoelen. Het is niet toegestaan om stoelen te verzetten of bij
te plaatsen.
Er zijn per wedstrijd 20 stoelen beschikbaar:
o Maximaal 10 plaatsen voor de thuisploeg
o Maximaal 10 plaatsen voor de uitploeg
o Wanneer er toch plaatsen leeg blijven mogen deze in verband met het overzicht NIET
worden opgevuld door het andere team.
Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.
Voor jeugd onder de 18 jaar worden speciale tribunes neergezet, deze tellen niet mee voor het
maximaal aantal toeschouwers.
Na de wedstrijd dient de sporthal DIRECT verlaten te worden. Het is niet toegestaan om in de
sporthal te blijven hangen.

•
•
•

•
•
•
•

Voor wedstrijden van MSE 1, MSE 2 en VSE 1 gelden afwijkende maatregelen. Hier volgt op een
later tijdstip nog bericht over.
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7. CORONA BESMETTINGEN
Wanneer er op de vereniging een coronabesmetting plaats vindt heeft dit consequenties voor de
vereniging. Onderstaande richtlijnen dienen gevolgd te worden:
1. Als een sporter positief getest wordt op het coronavirus, dan gelden de op dat moment
geldende richtlijnen vanuit de overheid.
2. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Door de GGD wordt bepaald welke
richtlijnen er gelden voor de medesporters.
3. Wanneer men het advies krijgt om in quarantaine te gaan, komt de besmette persoon en
medebewoners van het huishouden ABSOLUUT NIET naar de sporthal
4. De teambegeleiding wordt direct op de hoogte gesteld.
5. De teambegeleiding informeert het bestuur en de werkgroep coronavirus.
(corona@grasshoppers.nl)
6. Op basis van de informatie worden verdere vervolgstappen genomen. Dit kan per situatie
verschillen.
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BIJLAGE A: ZAALPLATTEGROND

De plattegrond wordt in de sporthal opgehangen
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