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1 Algemeen 

Wij zijn blij dat we na de zomer weer volop kunnen sporten. Tennis heeft vanaf 1 juli de draad alweer 

opgepakt, voetbal en gymnastiek volgen in augustus-september 2020. De sporten vinden plaats op de 

volgende locaties: Sportpark de Kampslach, gymnastieklokaal Tiemen de Boerwei, en accommodaties 

en velden elders (gehuurd cq. uitwijklocaties). Waar we ook sporten, de vijf algemene richtlijnen van 

het RIVM zijn voor sportvereniging Boornbergum ’80 leidend. Dit betekent:  

De voorzitter a.i. van sportclub Boornbergum ’80 fungeert vanuit de sportvereniging als algemeen 

aanspreekpunt voor instanties in gevallen die zich voordoen waarbij de vereniging in zijn geheel wordt 

aangesproken of vertegenwoordigd moet zijn. De vereniging is eigenaar van de sportaccommodatie 

en zal zich dan ook in die hoedanigheid opstellen. 

In dit plan is een groot aantal acties, verantwoordelijkheden en taken beschreven. In bijlage 1 is een 

overzicht opgenomen per vrijwilliger/functionaris. 

1.1 Over het gebruiksplan 

In dit gebruiksplan Corona aanpak omschrijven we hoe we omgaan met de huidige landelijke regels. 

De basis van dit gebruiksplan is afkomstig van VV Rottevalle en is aangepast naar de situatie bij ons in 

Boornbergum. Het gebruiksplan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de sportclub. Ook 

wijzigingen en aanpassingen worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. 

Het gebruiksplan is een vertaling van verschillende protocollen zoals die door de KNVB, KNLTB en 

KNGU zijn opgesteld. Gebruikte protocollen en bronnen: 

• Protocol amateurvoetbal verenigingsbestuurders versie 6 juli (KNVB) 

• Protocol amateurvoetbal accommodatiezaken versie 24 juli (KNVB) 

• Protocol amateurvoetbal veiligheid- en hygiëneregels versie 29 juni (KNVB) 

• Protocol amateurvoetbal ouders en toeschouwers versie 6 juli (KNVB) 

• Protocol amateurvoetbal spelers versie 6 juli (KNVB) 

• Protocol amateurvoetbal trainers versie 6 juli (KNVB) 

• Protocol amateurvoetbal arbitrage versie 10 juli (KNVB) 

• Protocol Horeca Nederland versie 30 juni (KHN) 

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen (Rijksoverheid) 

• KNGU 

• KNLTB 

• NOC-NSF 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen
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Deze uitzonderlijke situatie kan dagelijks veranderen. Daarom is Corona een vast agendapunt op de 

agenda van het Algemeen Bestuur en de sportcommissies. Hier bespreken we nieuwe ontwikkelingen 

die wijzigingen in dit gebruiksplan nodig maken. 

1.2 Communicatie 

• Het gebruiksplan communiceren we via de website en bestuurskamer. Een verkort exemplaar 

verspreiden we via de app en een nieuwsbrief via de mail. 

• De eigen leden brengen we op verschillende manieren op de hoogte van de geldende 

maatregelen. We maken hierbij gebruik van een bijeenkomst, website, app, etc.  

• Bezoekers worden geattendeerd op de maatregelen door middel van een spandoek die bij de 

ingang van het sportpark hangt. 

• Op het sportterrein, bij en in de kantine van tennis en voetbal, gymzaal en kleedkamers is het 

desinfectiemateriaal duidelijk zichtbaar en zijn looproutes aangegeven.  

• Voorafgaand aan de wedstrijddag stuurt de wedstrijdsecretaris de gasten specifieke informatie. 

• Een goede communicatie over en weer is van groot belang. Dit is en blijft een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van sporters, vrijwilligers en bestuur. 

2 Voetbal 

Bij betreding van het sportpark worden de handen gedesinfecteerd. Hiervoor is een automatische 

dispenser beschikbaar bij het kassahokje (locatie: ingang sportpark). 

2.1 Corona-coördinator 

• Tijdens wedstrijddagen (vrijdag, zaterdag en zondag) is een Corona-coördinator aanwezig op de 

accommodatie. Deze is herkenbaar aan een rood hesje.  

• De Corona-coördinator begeleidt uitspelende teams naar de kleedkamers en legt de regels uit. 

Daarnaast fungeert hij/zij als vraagbaak. 

• De coördinator is tijdens de wedstrijden zoveel mogelijk aanwezig en ziet toe op het naleven van 

de regels (o.a. 1,5 meter afstand).  

• Wanneer een situatie ontstaat die lastig is of een mogelijk knelpunt is, dan raadpleegt de 

coördinator een of meerdere bestuursleden om een snelle en goede oplossing te creëren.   

• De coördinator beschikt over het wedstrijdschema van de wedstrijddag.  

• In principe fungeert een bestuurslid, leider of gastheer/vrouw als Corona-coördinator.  

• De wedstrijdsecretaris wijst in de week voorafgaand aan de wedstrijddagen een Corona-

coördinator aan en communiceert dit via het wedstrijdschema. Bij verwachte grote drukte stelt 

de wedstrijdsecretaris twee Corona-coördinatoren aan voor dat specifieke dagdeel. 

2.2 Bestuurskamer 

• In de bestuurskamer is plek voor 5 personen. Er is plek voor 2 personen van de gasten, 2 

personen van het eigen team. Eventueel kan hier een gastheer/vrouw, scheidsrechter of Corona-

coördinator aan toegevoegd worden.  

• De bezetting van de bestuurskamer is de verantwoordelijkheid van de gastheer/gastvrouw. 
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2.3 Teams t/m JO18 

• De jeugd tot 18 jaar is vrijgesteld van de 1,5 meter afstandsregel en kan dus als team gewoon in 1 

kleedkamer.  

• We hanteren de stelregel dat alle teams tot en met JO17 en MO17 thuis omkleden voor en na de 

wedstrijd en thuis douchen. Dit om de druk op de kleedkamers zo laag mogelijk te houden.  

• De jeugdspelers nemen een eigen bidon mee, voorzien van naam. E.e.a. wordt gecommuniceerd 

via nieuwsbrief en app, samen met de 5 basisregels van het RIVM (hoofdstuk 1).  

• Ouders, verzorgers en anderen die rond trainingen en wedstrijden het sportpark betreden, volgen 

de RIVM richtlijnen (zie hoofdstuk 1).  

2.4 Teams JO19 en Senioren 

Kleedkamers  

• Er is een maximum bezetting per kleedkamer (5 plekken, 3 douches). Kleed je dus snel om en 

douche vlot: maak plaats voor je teamgenoot die staat te wachten! 

• De verdeling van de kleedkamers op trainingsavonden staat op het prikbord.  

• De leiders/trainers van de teams zorgen na afloop van trainingen en wedstrijden voor de extra 

schoonmaak van deurkrukken, banken en toiletten en de kleedkamers van de scheidsrechters. 

 
Verloop tijdens trainingen 

• Tijdens de trainingen houden de trainers en coaches 1,5 meter afstand van elkaar en tot de 

spelers. Na het verlaten van het speelveld, houden de spelers weer 1,5 meter afstand tot elkaar.  

• Iedere speler neemt een eigen bidon mee van huis, waar hij of zij tijdens trainingen uit drinkt.  

• Masseren en verzorgen op trainingsavonden vindt voorlopig niet plaats op het sportterrein.  

Verloop rond wedstrijden 

• De wedstrijdsecretaris geeft in de week voorafgaand aan de wedstrijddag aan hoeveel 

kleedkamers beschikbaar zijn, zodat de leider zijn planning daarop aan kan passen.  

• De voorbespreking van de wedstrijd vindt plaats in de buitenlucht. Dit doet het thuisspelende 

team op het trainingsveld, de gasten gebruiken de ruimte tussen de kleedkamers en tennisveld. 

• Tot de start van de wedstrijd geldt de 1,5 meter regel. Op het veld is dit niet mogelijk. In de rust 

en na de wedstrijd geldt de 1,5 meter weer direct bij het verlaten van het speelveld.  

• Het warmlopen van de wisselspelers is bij aanwezigheid van publiek niet mogelijk langs de lijn.  

Het warmlopen gebeurt op het veldje tussen de kleedkamers en het tennisveld.  

• In de dug-out moeten de wisselspelers en de trainers de 1,5 meter afstand in acht houden. 

Hiervoor hebben we naast de dug-out extra zitplekken. Houdt er rekening mee dat deze in de 

buitenlucht zijn en zorg daarom voor passende kleding i.v.m. de weersomstandigheden. 

• Verzorging tijdens wedstrijden: de verzorger draagt bij het betreden van het speelveld binnen de 

lijnen bij seniorenwedstijden (vanaf JO19) handschoenen en een mondkapje. Per wedstrijd dient 

er een schone spons gepakt te worden. 

• De sportclub regelt genummerde bidons om ervoor te zorgen dat alle spelers een ‘eigen’ bidon 

gebruiken. De leiders dragen zorg voor tussentijdse reiniging van de bidons. 

• Gasten: In de week voor de wedstrijddag krijgen ze een mail met informatie over onze regels, 

beperkt aantal kleedkamers etc. De gasten zijn dus op de hoogte van onze voorschriften. 

• Publiek: we vragen publiek een registratieformulier en gezondheidsverklaring in te vullen.  
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• Op de randen van de boarding rond het voetbalveld is met lint aangegeven de 1,5 meter in acht 

te houden. 

• De scheidsrechter heeft een eigen kleedvoorziening.  

• Voor de club-grensrechters is geen kleedruimte voorzien. Zij kunnen gebruik maken van dezelfde 

kleedkamers als hun team, de leider houdt hier rekening mee.  

• De bespreking van de scheidsrechters met de grensrechters vindt plaats in de buitenlucht. 

2.5 Gebruik kantine 

De kantine wordt voor verschillende activiteiten gebruikt: 

a) Kinderopvang Vandaag: maandag t/m vrijdag, voorste deel van de kantine 

b) Klaverjassen en Schutjassen 

c) Nazit trainingsavonden: di-do-vr 

d) Wedstrijddagen jeugd: zaterdagochtend 

e) Wedstrijddagen senioren: vrijdagavond, zaterdagmiddag, zondagmorgen, zondagmiddag 

Kinderopvang Vandaag 

De Kinderopvang maakt gebruik van het voorste deel van de kantine (verblijfsruimte), keuken en 

toiletten. De kinderopvang Vandaag draagt zelf zorg voor een veilige omgeving voor kinderen en 

begeleiders.  

Klaverjassen en Schutjassen 

Deze activiteiten zijn voorlopig afgelast. 

Wedstrijddagen en nazit trainingsavonden  

Naast onze normale regels gelden in de kantine de volgende aanvullende regels:  

• De 5 basisregels van RIVM . 

• Bij binnenkomst moeten alle bezoekers hun handen desinfecteren.  

• Er mag niet geschoven worden met barkrukken, tafels en stoelen.  

• Houd je aan de route: De ingang blijft gehandhaafd, de uitgang is de buitendeur in de kantine zelf.  

• De barvrijwilliger is herkenbaar gekleed.  

• Als de kantine vol is, dan moet het publiek buiten de consumpties nuttigen.  

• Tijdens trainingsavonden mogen aanwezigen BESLIST geen gebruik maken van het voorste deel 

van de kantine. Deze is gereserveerd voor Kinderopvang Vandaag. 

• Voorafgaand aan de wedstrijddagen verwijderen we de helft van de stoelen in het voorste deel 

van de kantine. Deze kunnen tijdelijk worden opgeslagen in de garderobe; na het weekend zetten 

we deze weer terug zodat kinderopvang Vandaag haar activiteiten kan uitvoeren.  

• De sluitingstijd van de kantine is op trainingsavonden middernacht en op zaterdag en zondag om 

18:00 uur, behalve bij een wedstrijd die later op de middag gespeeld wordt. In dat geval gaat de 

kantine dicht uiterlijk 2 uur en een kwartier na afloop van de laatste wedstrijd. 

• Betalingen in de kantine het liefst zo veel mogelijk met de pin !!! 

De reguliere schoonmaak wordt verzorgd door Kantinebeheer. De barvrijwilliger verzorgt daarnaast:  

• Einde trainingsavond: reinigen van alle deurkrukken, tafeloppervlakken en toiletten. 

• Op wedstrijddagen: elke 2 uur deurkrukken, tafeloppervlakken en toiletten reinigen. 
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Bij verwachte grote drukte richten we buiten een extra uitgiftepunt in. De bestuurders van zaterdag 

en zondag geven dit ruim op tijd aan bij Kantinebeheer.  

3 Gymnastiek 

We maken bij gymnastiek gebruik van de gymzaal van Sportbedrijf Drachten en volgen hun richtlijnen 

voor het gebruik van de zaalruimte. 

 

De  richtlijnen zijn in lijn met de basisrichtlijnen van RIVM en richtlijnen op het Sportpark, aangevuld 

met de regels zoals aangegeven door de KNGU en in dit gebruiksplan zijn aangegeven:  

• De kinderen hoeven niet te voldoen aan de 1,5 meter afstand regel. Wel houden ze afstand tot 

volwassenen. 

• Blijf thuis bij klachten. 

• Doe de gezondheidscheck bij sporters en trainers voor aanvang van de activiteit. 

• De trainer/begeleider is verantwoordelijk voor naleving van de regels. 

• Kleedkamers en toiletten zijn toegankelijk voor de kinderen. 

• Gebruikte sportmaterialen worden door de trainer voor en na de training ontsmet.  

 

Knelpunt is (net als bij voetbal) de ruimte in de kleedkamers. Daarom is het belangrijk dat zo weinig 

mogelijk ouders/verzorgers zich in de kleedkamer bevinden. Voor de allerkleinsten zal dit niet altijd 

mogelijk zijn. Ouders/verzorgers dienen in dat geval goed de 1,5 meter afstand regel aan te houden. 

 

Binnen de accommodaties zorgt Sportbedrijf Drachten voor het volgende: 

• De gymzaal is voorzien van de richtlijnen (posters, affiches). 

• De gymzaal is ingericht volgens de RIVM richtlijnen (desinfectie materiaal, schoonmaak, etc.). 

• Ventilatie is zo optimaal mogelijk, ramen staan open en ventilatoren worden gecontroleerd (als ze 

niet voldoen aan de eisen worden ze uit gezet). 

4 Tennis 

De tennisvelden zijn onderdeel van het Sportpark. Ook hier gelden de basisregels van het RIVM, 

aangevuld met de regels zoals aangegeven door de KNLTB en in dit gebruiksplan zijn aangegeven. 

Deze zijn in lijn met de regels van de KNVB: 

• Tijdens wedstrijden, trainingen en spel mag normaal contact plaatsvinden. Daarvoor en daarna 

geld de 1,5 meter afstand regel 

• Jeugd hoeft onderling geen afstand te houden, wel afstand tot de trainer/leider. 

• Iedereen neemt zijn/haar eigen bidon mee van huis. 

• Zoveel mogelijk thuis omkleden en douchen. 

• We vragen publiek zich te registreren en een gezondheidsverklaring af te geven.  

De regels zijn gedeeld met alle leden via de mail (zie bijlage 6).  

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-06/20200529%20klant.pdf


GYMNASTIEK – TENNIS – VOETBAL 
23 augustus – versie 1.0 

 
 

 
  Pagina 6 

 

Bijlage 1: Overzicht taken en verantwoordelijkheden 
 

Algemeen Bestuur, Sportcommissies, Kantinebeheer en Beheercommissie 

wat wanneer wie 

Vaststellen en actueel houden gebruiksplan Doorlopend AB 

Toezicht houden op naleving gebruiksplan Doorlopend AB 

Eindverantwoordelijk voor aanbrengen 
signalering sportpark 

Doorlopend AB 

Communicatie gebruiksplan en regels met 

• Sportcommissies 

• Leiders, trainers 

• Spelers 

• Vrijwilligers 

Start seizoen AB 

Besluiten over openstelling kantine  AB 

Telefoonlijst bestuursleden in bestuurskamer 
hangen 

 Secretaris 

Corona-maatregelen bespreken Vast agendapunt 
vergaderingen 

AB en 
sportcommissies 

2 weken bewaren en daarna vernietigen van 
registratieformulieren en 
gezondheidsverklaringen 

wekelijks Zaterdagcommissie 
Zondagcommissie 
Tenniscommissie 

Verwachte grote drukte ruim op tijd 
aangeven bij kantinebeheer (minimaal 1 
week) 

Bij verwachte grote 
drukte op wedstrijddagen 

Zaterdagcommissie 
Zondagcommissie 

Voorafgaand en na wedstrijddagen 
aanpassen voorste deel van de kantine t.b.v. 
Kinderopvang Vandaag 

Wekelijks Kantinebeheer 

Realiseren van extra uitgiftepunt buiten en 
extra inkoopvoorraden 

Bij verwachte grote 
drukte op wedstrijddagen 

Kantinebeheer 

Schoonmaak kantine Regulier Kantinebeheer 

Schoonmaak kleedkamers Regulier Beheercommissie 

Aanpassen dug-outs door bijplaatsen stoelen Voorafgaand aan 
wedstrijden 

Beheercommissie 

Voldoende nieuwe sponsen, mondkapjes en 
handschoenen (linker 
scheidsrechterkleedkamer) 

Doorlopend Beheercommissie 

 

Taken Corona-coördinator 

wat 

Dragen rood hesje t.b.v. zichtbaarheid (hangen in bestuurskamer) 

Aanwezig zijn op wedstrijddag: 

• Jeugd: zaterdagochtend tot na de laatste wedstrijd 

• Vrijdag, Zaterdag en Zondag: tot 1 uur na laatste wedstrijd/vertrek gasten 

Aanspreekpunt voor uitspelende teams 

Toezien op naleven regels, vooral 1,5 meter afstand rondom wedstrijden 

Beantwoorden van vragen van spelers, vrijwilligers, gasten 

Bij knelpunten, lastige situaties: bestuurslid betrekken (indien afwezig: telefoonlijst in bestuurskamer) 
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Wedstrijdsecretaris 

Wat wanneer 

Indeling kleedkamers trainingsavonden (in overleg met leiders), 
ophangen op prikbord hal kleedkamers 

Start seizoen 

Corona-coördinator aanwijzen voor 

• Vrijdagavond (45+) 

• Zaterdagochtend 

• Zaterdagmiddag 

• Zondagochtend 

• Zondagmiddag 
En communiceren via wedstrijdschema 

Wekelijks 

Wedstrijdschema sturen aan Corona-coördinatoren Wekelijks 

Aanwijzen twee Corona-coördinatoren Bij verwachte grote drukte 

Indelen kleedkamers op basis van tijdstip wedstrijden JO19 en 
senioren. 
Aantal beschikbare kleedkamers doorgeven aan eigen leiders en 
gasten 

Wekelijks 

Gasten standaardbrief sturen, handmatig aantal kleedkamers invullen Week voorafgaand aan 
wedstrijddagen zaterdag, 
zondag, JO19 

Bij uitwedstrijden: doorgeven specifieke regels van de gastvereniging 
aan leiders 

Wanneer deze tenminste 
gestuurd worden 

 

Leiders, trainers JO19 en Senioren en gastheer/gastvrouw 

wat 

Algemeen: 

• Toezicht op: afstand houden voor en na trainingen en wedstrijden 

• Spelers informeren over regels  

• Toezicht houden op maximale bezetting bestuurskamer tijdens wedstrijddagen 

Kleedkamers: 

• Verdelen spelers over kleedkamers,  

• Zorgen voor snelle doorloop voor en na wedstrijden EN trainingen 

• Rekening houden met kleedruimte voor club-grensrechters 

• Deurkrukken, banken en toiletten afnemen 

Rond wedstrijden: 

• Voorafgaand aan wedstrijd schone/nieuwe spons regelen (linker scheidsrechterkleedkamer) 

• Dragen handschoenen en mondkapje tijdens verzorging (linker scheidsrechterkleedkamer)  

• Toezicht op afstand houden in dug-out en inlopen wisselspelers 

• Reinigen bidons na wedstrijd 
 

Barpersoneel 

Wat Wanneer 

Kantine: deurkrukken, tafeloppervlakken, toiletten Einde trainingsavond 

Kantine: deurkrukken, tafeloppervlakken, toiletten Op wedstrijddagen elke 2 uur 

Onregelmatigheden melden bij bestuur (trainingsavonden) of 
Corona- coördinator (wedstrijddagen) 

Doorlopend 
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Bijlage 2: Wanneer laten testen? 

 
Vanaf 1 juni kunt u zich bij de GGD melden voor een Corona-test als u klachten heeft die passen bij 
het Coronavirus. Zoals: 
• verkoudheidsklachten; 
• neusverkouden; 
• loopneus; 
• niezen; 
• keelpijn; 
• hoesten; 
• verhoging; 
• of plotseling verlies van reuk of smaak.  
 
U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing. Maak meteen een afspraak via 0800-
1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. Zorg dat u 
uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft als u belt. 
 
Let op: ernstige klachten of risicogroep? Mensen met ernstige klachten en mensen uit de 
risicogroepen melden zich direct bij een (huis)arts of de huisartsenpost. Risicogroepen zijn 
bijvoorbeeld mensen boven de 70 jaar, hartpatiënten, longpatiënten en mensen met diabetes. U 
vindt het overzicht van risicogroepen op de website van het RIVM. 
 
Wanneer moet ik 0800-1202 NIET bellen? 
• Als u klachten passend bij het Coronavirus gehad heeft maar nu niet meer heeft (de GGD test 

niet of u het Coronavirus heeft gehad). 
• Als u vragen heeft over het Coronavirus en geen afspraak wilt maken voor een test. Bel dan naar 

0800-1351. 
• Als u zware klachten heeft (bel dan met uw huisarts of huisartsenpost). 
• Als u klachten passend bij Corona én andere aandoeningen heeft. Een chronische ziekte 

bijvoorbeeld of kanker. Bel dan met uw huisarts of behandelend arts. 
• Bel bij levensbedreigende spoed altijd 112. 
 
Wat moet ik doen als ik ernstige Coronaklachten krijg? 
Krijgt u last van hoge koorts of benauwdheid of voelt u zich steeds zieker worden? En denkt u dat 
het om Corona gaat? Maak dan geen afspraak met de GGD maar bel uw huisarts, behandelend arts 
of de huisartsenpost. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112. 
Kan ik mij ook laten testen als ik geen klachten heb? 
U kunt alleen een testafspraak inplannen als u op dit moment klachten heeft die passen bij het 
Coronavirus. Zonder klachten heeft het afnemen van een test namelijk geen zin. 
 
Kan mijn kind ook getest worden? 
Ja. Als uw kind klachten heeft die passen bij het Coronavirus, kunt u uw kind laten testen. Dat gaat 
zo:  
• Kinderen 0 t/m 11 jaar: U belt als ouder/verzorger met 0800-1202 voor een afspraak. 
• Kinderen 12 t/m 17 jaar: U belt als ouder/verzorger met 0800-1202. Let op! U maakt als ouder 

de afspraak maar uw kind moet ook aan de telefoon komen om toestemming te geven voor de 
afspraak.  

• Kinderen van 16 en 17 jaar: Het kind mag ook zelf bellen met 0800-1202 voor het maken van een 
afspraak.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/06/26/poster-coronatest-kinderen
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Bijlage 3: Nieuwsbrief naar leden voetbal 

Beste sportvrienden, 

Het nieuwe sportseizoen is weer gestart!  Hierbij brengen we je op de hoogte van de aanvullende 

regels die vanaf heden gelden op ons sportpark, dit om verspreiding van Corona te voorkomen: 

Voor alle spelers, publiek en vrijwilligers: 

• Bij klachten (verkoudheid, koorts, last van luchtwegen) blijf je thuis (spelers wel even afmelden). 

• Ontsmet je handen bij binnenkomst van het sportpark (hangt bij kassahokje ingang sportpark). 

• Houd je aan de basisrichtlijnen van het RIVM:. 

Voor alle spelers: 

• Kom zoveel mogelijk al omgekleed naar het sportpark, voor trainingen en wedstrijden. 

• Neem een eigen bidon mee voorzien van je naam. 

• De douches en kleedkamers zijn open, maar er zijn veel minder plekken beschikbaar. Daarom: 

a) de teams tot en met JO17 en MO17 graag thuis douchen en omkleden, zowel bij trainingen 

als thuiswedstrijden. 

b) Op het prikbord in de hal kantine en kleedkamers staat welke kleedkamers voor jouw team 

beschikbaar zijn tijdens trainingsdagen en wedstrijden. Verdeel je over deze ruimten, kleed je 

vlot om en douche kort! Volg verder de aanwijzingen van je leider of trainer op. 

Voor de teams van de JO19 en senioren: 

• Houd voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar. 

• In het veld (bij trainingen en tijdens wedstrijden) vervalt de 1,5 meter regel. 

• In de dug-out en tijdens het warmlopen van wisselspelers geldt de 1,5 meter regel wel. 

Bij thuiswedstrijden ontvangen de clubs die bij ons komen voetballen, vooraf een brief met onze 

regels. Wij verwachten dat ze zich hieraan houden. En wij houden ons ook strikt aan de regels van 

andere clubs tijdens uitwedstrijden!. 

Kantine: 

Naast onze normale regels gelden in de kantine de volgende aanvullende regels:  

• De 5 basisregels van RIVM. 

• Bij binnenkomst moeten alle bezoekers hun handen desinfecteren.  

• Er mag niet geschoven worden met barkrukken, tafels en stoelen.  

• Houd je aan de route: De ingang blijft gehandhaafd, de uitgang is de buitendeur in de kantine zelf.  

• De barvrijwilliger is herkenbaar gekleed.  

• Houd je aan de route: De ingang blijft gehandhaafd, de uitgang is de buitendeur in de kantine zelf.  

• Betalingen in de kantine het liefst zo veel mogelijk met de pin !!! 
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Het volledige gebruiksplan is te downloaden via www.sc-boornbergum80.nl en ligt ook in de 

bestuurskamer. 

Heb je vragen, laat het ons dan weten! 

Namens het Algemeen Bestuur, 

Wijtze Stoker 

Voorziter a.i. 

  

http://www.sc-boornbergum80.nl/
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Bijlage 4: Brief aan bezoekende verenigingen voetbal 

Beste vereniging, 

Komende week komt u op bezoek in Boornbergum. Wij brengen u via deze mail graag op de hoogte 

van onze  Corona-maatregelen. 

1. Wij verzoeken u spelers, chauffeurs, leiders, trainers en toeschouwers mee te nemen die geen 

Corona-gerelateerde klachten hebben. Wanneer u door teveel afwezigen de wedstrijd niet kunt 

spelen, neem dan contact op met onze wedstrijdsecretaris René Wiersma via 06-13066865; 

2. Houd er rekening mee dat de voorbespreking van de wedstrijd in de buitenlucht plaatsvindt. 

Alternatief is de voorbespreking van de wedstrijd in uw eigen accommodatie te organiseren;  

3. Wij verzoeken u zich te houden aan de vijf onderstaande basisrichtlijnen van het RIVM: 

4. Bij betreding van het sportpark moet iedereen zijn/haar handen desinfecteren. 

5. Bij aankomst op het sportpark meld u zich bij de Corona-coördinator, herkenbaar aan een rood 

hesje. 

6. Voor wedstrijden tot JO19 geldt de 1,5-meter regel niet en hebben we één kleedkamer per team 

beschikbaar. Voor de teams tot JO13 mogen maximaal 2 volwassenen gelijktijdig in de 

kleedkamers assisteren bij het omkleden.  

7. Voor de teams vanaf JO19 hebben we een beperkt aantal kleedkamers beschikbaar. We kunnen 

uw team ruimte bieden voor minimaal 2 kleedkamers met elk 3 beschikbare douches, zodat de 

spelers per toerbeurt moeten omkleden en douchen.  

Er is een daarbij maximum bezetting per kleedkamer toegestaan (5 plekken, 3 douches). Kleed je 

dus snel om en douche vlot: maak plaats voor je teamgenoot die staat te wachten! 

Wij vragen u te zorgen voor een toewijzing van de kleedkamers aan spelers binnen uw team.  

8. Vanwege de grote druk op de beschikbare kleedkamers vragen wij u om de aanwijzingen van de 

coördinator strikt op te volgen. 

9. In de kantine, langs de velden en in dug-out houden de 1,5 meter afstand in acht. 

10. Wij vragen het publiek een registratieformulier en gezondheidsverklaring in te vullen (geldt niet 

voor spelers en stafleden). 
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Kantine: 

Naast onze normale regels gelden in de kantine de volgende aanvullende regels:  

• De 5 basisregels van RIVM. 

• Bij binnenkomst moeten alle bezoekers hun handen desinfecteren.  

• Er mag niet geschoven worden met barkrukken, tafels en stoelen.  

• Houd je aan de route: De ingang blijft gehandhaafd, de uitgang is de buitendeur in de kantine zelf.  

• De barvrijwilliger is herkenbaar gekleed.  

• Houd je aan de route: De ingang blijft gehandhaafd, de uitgang is de buitendeur in de kantine zelf.  

• Betalingen in de kantine het liefst zo veel mogelijk met de pin !!! 

Wij verzoeken u de inhoud van deze brief te delen met de spelers en staf van het team. 

Wij rekenen op uw begrip en wensen u een sportieve wedstijd toe op Sportpark De Kampslach!  

Namens het Algemeen Bestuur, 

René Wiersma 

Wedstrijdsecretaris  
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Bijlage 5: Nieuwsbrief naar leden gym 

 

Beste sportvrienden, 

Het nieuwe sportseizoen is weer gestart!  Hierbij brengen we je op de hoogte van de aanvullende 

regels die vanaf heden gelden in de gymzaal, om verspreiding van Corona te voorkomen: 

1) Bij klachten (verkoudheid, koorts, last van luchtwegen) blijf je thuis (wel even afmelden). 

2) Ouders, verzorgers en anderen die zich in of rond de gymzaal bevinden volgen de basisrichtlijnen 

van het RIVM: 

3) Kom niet te vroeg, zodat er zo weinig mogelijk mensen 'omhangen' voor de trainingen. We 

houden tijd tussen de trainingen om zo weinig mogelijk leden/ ouders gelijktijdig aanwezig te 

laten zijn in en rond het sportgebouw. En ga direct naar huis na de training.  

4) Kom zoveel mogelijk al omgekleed naar de gymzaal. 

5) Geen ouders in de kleedkamers, ouders brengen hun kinderen tot aan de ingang van het gebouw 

en gaan niet mee naar binnen. Heeft uw kind hulp nodig bij het omkleden, dan mag u als ouder 

mee naar binnen, maar zorg ervoor dat u afstand houdt met andere ouders en hou het kort. 

6) Het zelfde geldt voor het ophalen. 

7) Was thuis je handen en ontsmet je handen bij binnenkomst van de gymzaal. 

8) Neem eventueel eigen bidon mee voorzien van je naam voor drinken. 

Het volledige gebruiksplan is te downloaden via www.sc-boornbergum80.nl en ligt ter inzage in de 

bestuurskamer van het sportpark. 

Heb je vragen, laat het ons dan weten! 

Namens het Algemeen Bestuur,  

Nienke Paulusma  

secretaris 

  

http://www.sc-boornbergum80.nl/
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Bijlage 6: Informatieposter tennis 

 


