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PROTOCOL BEACHVOLLEYBAL SV LOOSDRECHT

1. Doel protocol
Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. De volwassenen mogen
vanaf 11 mei weer trainen. Dat kan echter niet zomaar.
Er zijn veel regels en voorwaarden waar we ons als vereniging aan moeten gaan houden. Het Bestuur heeft op basis van het
Protocol NOC-NSF en het Protocol NEVOBO, dit protocol opgesteld.
Dit sport speci eke protocol voor outdoor volleybal is tot stand gekomen door Nevobo in afstemming met sportbonden en
NOC*NSF. Het betreft een aanvulling op landelijke algemene protocol.
Aanvullende veiligheidsmaatregelen outdoor volleybal:
Beperken aanbod:
Alleen trainingen zijn voorlopig mogelijk.
Toernooien en evenementen niet.
Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/ potjes zijn wel toegestaan mits je de anderhalve meter regel in acht neemt.
Reservering start- en eindtijden:
Bij trainingen is de trainingstijd en -veld bekend. Hierdoor wordt het aantal contact- en wachtmomenten voor de sporters op
de accommodatie verminderd.
Leden kunnen op hun trainingstijd zonder melding ter plekke direct naar het betreffende veld met inachtneming van
richtlijnen.
Terugbrengen van het aantal deelnemers:
Bij losse veldhuur en bij trainingen voor 13- t/m 18-jarigen en 19+ mogen per starttijd maximaal 6 sporters en 1 trainer op een
veld. Bij kinderen t/m 12 jaar bepaalt de organisator het maximum per veld.
Eigen veld: Sporters blijven continue op hun eigen veld.
Indien bij trainingen de trainer meerdere velden tegelijk traint, dan is het voor de trainer toegestaan om zich te bewegen
tussen die betreffende velden. Er wordt enkel per veld instructie gegeven met inachtneming van 1,5 meter afstand.
Alleen sporten onder begeleiding bij jeugd t/m 18 jaar:
Bij trainingen is er vanzelfsprekend een begeleider. Bij losse veldhuur is het de verplichting aan degene die het veld huurt om
hier bij jeugd t/m 18 jaar zorg voor te dragen.
Aangepaste spel- en oefenvormen:
Sporters en hun trainer worden opgeroepen bij de keuze en uitvoering van de oefen- en spelvormen rekening mee te houden
met de regels rondom het afstand houden.

Gedesinfecteerde ballen en maximale hygiëne:
Er worden alleen ballen van de accommodatie gebruikt en de ballen moeten na ieder tijdslot dat er gespeeld is
gedesinfecteerd worden met water en zeep (in lijn met het algemene sportprotocol). Iedereen wast voor en na de training zijn
handen en onderarmen min.
20 seconden met water en zeep en raakt zijn gezicht zo min mogelijk aan.
Velden worden in geval van zand uitsluitend door kaderleden geharkt.
Het net en de palen worden uitsluitend door kaderleden geïnstalleerd op de juiste hoogte en niet aangeraakt door
trainers/sporters (voor zover mogelijk).
Naleving: Per accommodatie is een kaderlid verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Er is altijd minimaal 1 kaderlid
aanwezig op de accommodatie om toe te zien op de naleving van dit protocol.
2. Maatregelen voor organisatie
Voor de trainingen zullen we gebruik maken van de 2 beachvolleybalvelden.
De wijze waarop SV Loosdrecht invulling geeft aan deze voorwaarden wordt in dit hoofdstuk toegelicht.

2.1 Coördinator(en) en centraal aanspreekpunt
Gedurende de trainingen zal er namens elk team een coördinator aanwezig zijn. Deze coördinator geeft zelf geen training en zal
zich alleen bezighouden met de controle op naleving van het protocol. De coördinator is minimaal een half uur voor de eerste
activiteit aanwezig en gaat als laatste weg. Het trainingsschema, met daarbij per dag aangegeven welke coördinator aanwezig zal
zijn, treft u als bijlage aan.
Naast de op locatie aanwezige coördinatoren is Piet Baas (Voorzitter) het centrale aanspreekpunt voor de Gemeente. Piet Baas is
bereikbaar op telefoonnummer 06-27596257 of per mail voorzitter@svloosdrecht.nl

2.2 Beschikbaarheid EHBO-materialen en AED
De verzorgingsruimte is geopend zijn tijdens de trainingen. De AED en EHBO-materiaal ligt in de verzorgingsruimte van het
sportcomplex.

2.3 Hygiënemaatregelen
Bij toegang zullen desinfectiemiddelen worden geplaatst waar sporters en trainers hun handen kunnen desinfecteren. Bij het
wisselen van de trainingsgroepen wordt extra tijd ingeruimd.
De velden worden opgebouwd en opgeruimd door de trainers. Voor en na het opbouwen/opruimen worden de handen
gedesinfecteerd.
Drinken dient door de kinderen (en trainers) zelf te worden meegenomen uitsluitend in een eigen bidon. Etenswaren tijdens de
trainingen worden niet toegestaan.

2.4 Gebruik van toilet
SV Loosdrecht heeft aangegeven dat tijdens de trainingen gebruik gemaakt kan worden van het toilet in de sponsorruimte. Dit
toilet wordt regelmatig schoongemaakt en gedesinfecteerd door vrijwilligers van SV Loosdrecht. Om gebruik van het toilet tot een
minimum te beperken wordt iedereen opgeroepen voor vertrek naar de trainingslocatie thuis naar het toilet te gaan. Kleedkamers
en douches zijn niet beschikbaar.

2.5 Routing op het sportterrein
Uitgangspunt voor onze maatregelen is dat alleen sporters gebruik maakt van het terrein. Voor de regels rondom aankomst en
vertrek verwijzen we naar hoofdstuk 3 van dit protocol.

2.6 Algemeen
Wel is het van belang dat iedereen boven de 12 jaar onderling tenminste 1,5 meter afstand houdt. Deze grote
verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Houd er rekening mee dat de gemeente ook handhaaft op naleving van de 1,5 meter.
Overtredingen kunnen leiden tot behoorlijk hoge boetes (EUR 390) en zelfs een aantekening in je strafblad.

3. Aankomst en vertrek

Algemeen:
Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de sportlocatie;

Bij kinderen/ jeugd:
reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van
jouw kind(eren);

Brengen kinderen met de auto:
Ouders kunnen hun kinderen afzetten op de parkeerplaats. De kinderen/spelers melden zich vervolgens bij de toegangspoort van
het sportcomplex (zie hierboven). Voor de kleinsten die niet zelfstandig naar het hek mogen lopen is het toegestaan dat 1 ouder
even meeloopt. Na het wegbrengen dient de ouder het terrein weer te verlaten.
(Brengen kinderen) Met de ets:
De mensen op de ets melden zich bij de toegangspoort en kunnen daarna hun ets de daarvoor bestemde etsenrekken
plaatsen. Let ook bij het plaatsen van de etsen, als er meerdere mensen zijn, op de verplichte onderlinge afstand van 1,5 m.
Sporters met de ets kunnen de ets in de rekken plaatsen. Voor de kleinsten die hulp nodig hebben om de ets vast te zetten
mag 1 ouder/begeleider even meelopen. Na het op slot zetten van de ets dient de ouder het terrein weer te verlaten.
Hierna worden de jeugdsporters doorverwezen naar het trainingsveld waarvoor ze staan ingedeeld.
Op het veld worden de jeugdsporters opgevangen door de trainer die de verdere instructies zal geven.
Na a oop van de training wordt de sporters gevraagd zo snel mogelijk te vertrekken.
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