Protocol Beuningse Boys COVID 19 maatregelen vanaf
15-03-2021
ALGEMEEN:
De standpunt van het bestuur is om t.a.v. het openhouden van het sportpark en het sporten de
lijn van de regering (en de richtlijnen van het RIVM) te volgen. In de discussie rondom de
avondklok is in de Tweede Kamer nogmaals expliciet benoemd (als reden voor het latere tijdstip
van 21.00 uur* vanaf 31 maart wordt dit 22.00 uur) dat kinderen en jongeren in staat gesteld
moeten worden om hun sport te kunnen blijven beoefenen bij sportverenigingen. Het bestuur van
BB stelt zich in het verlengde daarvan op het standpunt dat – in een tijd waarin zo veel al niet
meer kan – de jeugd zo veel mogelijk in staat moet worden gesteld om te bewegen en elkaar te
kunnen zien.
Geldt voor alle leden en bezoekers van de Beuningse Boys:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Houd altijd 1,5 meter afstand op het sportpark.
Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid,
koorts en keelpijn.
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe Coronavirus (COVID19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact en aansluitend nog 2 dagen
klachtenvrij zijn.
Voor ouders: Indien bovenstaande aan de orde is informeer dan de coördinator van je
leeftijdscategorie hierover.
Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
Tijdens de zaterdagen lopen er surveillanten van Beuningse Boys rond om te monitoren en
eventueel spelers / trainers / leiders aan te spreken op de naleving van dit protocol. Volg altijd
hun aanwijzingen op.
Wedstrijden zijn niet toegestaan voor leden/spelers vanaf 27 jaar.
Bezoeken van trainingen en wedstrijden is niet toegestaan.
Mondkapjes zijn verplicht binnen in het clubgebouw bij de Beuningse Boys voor
iedereen vanaf 13 jaar.

Informatie voor trainers, begeleiders en vrijwilligers:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de Beuningse Boys.
Tijdens trainingen en wedstrijden bij contactsporten hoeven spelers t/m 27 jaar geen 1,5
meter afstand te houden, voor spelers vanaf 27 jaar geldt de 1,5 meter afstand wel.
Wel geldt dat voorafgaand aan de training, in de dug-out en tijdens de stilstaande
momenten van uitleg de 1,5 meter afstand van toepassing is vanaf de MO/JO 13
Zorg dat je tijdig de training stopt zodat de nieuwe groep niet hoeft te wachten.
Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen / spelers duidelijk.
Help de kinderen / spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan
wanneer dat niet gebeurt.
Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
Was of desinfecteer je handen na iedere training.
Er wordt geen gebruik gemaakt van “teamkratjes”/bidons, iedereen verzorgt zijn/haar eigen
drinken tijdens de trainingen en wedstrijden.
Wedstrijden zijn niet toegestaan voor leden/spelers vanaf 27 jaar.

Informatie voor spelers/kinderen:
•
•
•
•
•
•

Volg altijd de aanwijzingen op van de leiding/trainers/coördinatoren of bestuursleden van de
Beuningse Boys. Als je dit niet doet, ook niet na een waarschuwing dan moet je de training en
het sportpark per direct verlaten.
Afstandsbeperking tijdens de trainingen is niet aan de orde voor spelers tot 27 jaar,
Wel geldt dat voorafgaand aan de training, in de dug-out en tijdens de stilstaande momenten
van uitleg de 1,5 meter afstand van toepassing is vanaf de MO/JO 13.
Neem zelf een bidon/drinkfles mee voor tijdens de training en wedstrijd/rust.
Kinderen vanaf 14 jaar zijn verplicht hun ID bij zich te hebben, dit ook in verband met
eventuele controles door een BOA van de gemeente Beuningen.
Mondkapjes zijn verplicht binnen in het clubgebouw bij de Beuningse Boys voor iedereen
vanaf 13 jaar en ouder.

Informatie voor ouders en verzorgers:
•

Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
• Volg altijd de aanwijzingen op van de leiding/trainers/coördinatoren of bestuursleden van de
Beuningse Boys.
• Het bezoeken van alle trainingen en interne oefenwedstrijden is niet toegestaan.
• Voor de trainingen op de woensdagmiddag, de trainingen en wedstrijdjes van de pupillen, de
trainingen van de mini’s en de trainingen en wedstrijden van Voetbal+ zijn (ter beoordeling
van de trainers) uitzonderingen mogelijk. Voor deze vier categorieën is het voor één ouder
van het betreffende kind, in overleg met de trainer mogelijk de training/wedstrijd als begeleider
bij te wonen.
LET OP; zonder afspraak met de trainer / leider mogen ouders geen wedstrijden en trainingen
bezoeken en ook niet op het sportpark aanwezig zijn.
Informatie voor bezoekers:
•

Er zijn geen bezoekers toegestaan op het sportpark van de Beuningse Boys.

TRAININGSDAGEN:
•

Volg de pijlen éénrichtingsverkeer in gang kleedkamers.

Trainingen – Alle jeugdteams en seniorenteams met leden/spelers tot 27 jaar
•
•
•
•

Kom omgekleed naar de trainingen.
Kleedkamer alleen ter beschikking voor opslag jassen /tassen.
Douchen is niet toegestaan.
Ouders hebben geen toegang, ook niet bij de jongste jeugd.

Trainingen – Voor alle senioren teams met leden/spelers vanaf 27 jaar en ouder
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kom omgekleed naar de trainingen
Kleedkamer alleen ter beschikking voor opslag jassen /tassen.
Douchen is niet toegestaan.
Basis regel voor trainen; nooit meer als 4 personen en altijd op minimaal 1,5 meter
afstand.
Trainen kan individueel of in groepjes van maximaal 4 personen. Er kunnen maximaal 4
groepjes op één veld.
Zorg dat het vooraf helder is wie bij welke groepje hoort, (bijv. door hesjes)
Zorg dat de groepen van 4 spelers in vaste samenstelling trainen en er niet gewisseld wordt
tussen de groepen tijdens de training.
De trainer mag instructie geven per groep.
Kom individueel naar het sportcomplex. Verzamel niet in groepsverband per team op het veld
maar ga naar direct naar je groepje en naar jouw gedeelte van het veld.
Na de training verlaten de groepjes per groep met een korte tussenpauze het veld zodat er
geen vermenging of oploop van spelers plaats kan vinden.
Als je als team gebruik wilt maken van deze trainingsmogelijkheid meldt dit dan bij de
wedstrijdsecretaris zodat er met de veldindeling rekening mee gehouden kan worden.
Groepjes van 4 leden kunnen ook individueel (bijv. zaterdag of zondag) gebruik maken deze
trainingsmogelijkheid. Dit moet wel van te voren aangemeld zijn bij de wedstrijdsecretaris.

WEDSTRIJDDAGEN:
Informatie voor alle teams
•
•
•
•
•

Eénrichtingsverkeer in gang kleedkamers; Ingang bij veld 2. De looprichting is van kleedkamer
2 naar kleedkamer 15/16.
Eénrichtingsverkeer trap van hal boven naar gang kleedkamers, alleen van boven naar
beneden te gebruiken.
Ouders hebben geen toegang, ook niet bij de jongste jeugd!
Kleedkamer alleen ter beschikking voor opslag van jassen e.d.
Geen wedstrijdbesprekingen in kleedkamers en de bestuurskamer.

Alle jeugdteams en seniorenteams met leden/spelers tot 27 jaar
•
•
•
•
•

Kleedkamer alleen ter beschikking voor opslag jassen /tassen.
Er is geen mogelijkheid tot omkleden (naar wedstrijdkleding).
Douchen is niet toegestaan!
In de rust blijven de teams op het veld.
Voor de zaterdagen wordt er zoveel mogelijk een “wedstrijdprogramma” gemaakt waarbij
Beuningse Boys jeugdteams onderling zoveel mogelijk op basis van klasse, sterkte en leeftijd
worden ingedeeld. Dit programma is niet vrijblijvend en geldt voor alle jeugdteams en vervangt
het opschorten van de reguliere KNVB competities tot dat deze weer van start gaan.
• De eigen zaterdagwedstrijden worden in onderling overleg in trainingsoutfit gespeeld.
• Trainers kunnen zelf gezamenlijk besluiten tot een andere spelersindeling van de teams.

Alle Seniorenteams met leden/spelers vanaf 27 jaar en ouder
•

Wedstrijden zijn niet toegestaan voor leden/spelers vanaf 27 jaar.

Wedstrijdsecretariaat
•
•

Teams verzamelen buiten.
Het wedstrijdsecretariaat is geen verzamelplaats, alleen een loket om als team (1 persoon per
team in de vorm van leider of trainer) of scheidsrechter te melden.
• Blijf niet langer dan nodig bij het wedstrijdsecretariaat.
Gebruik Dug-Out
•
•
•

Stafleden en iedereen vanaf 13 jaar houden hier 1,5 meter afstand.
Spelers kunnen in dug-out zitten, stafleden staan naast dug-out of andersom.
Er staan stoelen in het ballenhok om te gebruiken. Na afloop van de wedstrijd deze stoelen
weer terugzetten in het ballenhok.

Arbitrage
•
•

De scheidsrechter en de tegenstander geven we geen hand.
De vlaggen (vanaf O13) worden opgehaald in het wedstrijdsecretariaat door de scheidsrechter
(of de ouder die gaat fluiten).
• De vlaggen worden/kunnen voor/na gebruik gedesinfecteerd worden.
• De hoekvlaggen worden door de leiding van de spelende teams geplaatst en na de laatste
wedstrijd ook weer teruggebracht

KANTINE:
•

De kantine is tot nader orde gesloten, ook op wedstrijddagen.

WAT TE DOEN BIJ EEN COVID-19 BESMETTING:
•

Meld een Coronabesmetting altijd bij de trainer en (jeugd)coördinator, zij zullen passende
maatregelen nemen.

Info RIVM: https://lci.rivm.nl/leefregels

VERANTWOORDELIJKHEID
De vereniging en de vrijwilligers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet
naleven van het protocol en eventuele risico’s die daaruit kunnen voortvloeien.
Beuningen 15-03-2021
Bestuur Beuningse Boys

