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1. Waarom een COVID-19 beleid 

Onlangs is vanuit de overheid besloten dat kinderen vanaf 29 april 2020 en 18+ met ingang van 11 mei 

2020 in teamverband weer mogen gaan sporten. Hiervoor heeft de overheid een aantal regels gesteld 
die vertaald zijn in een noodverordening van de gemeente Haarlemmermeer en waaruit ook het 

NOC*NSF een protocol heeft opgesteld. Het bestuur van DSOV heeft met deze uitgangspunten dit 
Covid-19 beleid opgesteld zodat wij voor iedereen een veilige sportomgeving kunnen creëren en 
behouden zolang iedereen zich aan dit beleid houdt. 

Indien wij iemand aantreffen die het beleid niet naleeft zal deze van het sportcomplex worden 
verwijderd en tot nader order niet meer welkom zijn. 

2. Algemeen 

➢ Kleedkamers en toiletten zullen gesloten zijn. 

➢ Het “fitness” toestel naast veld 2 richting veld 3 mag niet worden gebruikt. 

➢ Het terrein van DSOV is alleen tijdens de trainingen voor de betreffende spelers geopend, na de 
training is het niet meer toegestaan om op het terrein van DSOV aanwezig te zijn. 

➢ DSOV heeft volgens het onderstaande schema een Corona verantwoordelijke aangesteld, indien 
er vragen en/of problemen zijn voor, tijdens of na de training kan men zich op de volgende 
dagen tot de volgende personen wenden: 

o Maandag: Peter Slot  06-513 134 26 

o Dinsdag: Aldo Moraal  06-558 804 27 

o Woensdag: Ben de Vries  06-510 904 16 

o Donderdag: Jimmy Crawfurd 06-437 248 30 

o Vrijdag: Erik de Waal  06-160 250 22 

➢ Trainingen worden met 10 minuten ingekort. Dit betekent dat trainingen 5 minuten later dan de 
officiële tijd starten en 5 minuten voor tijd stoppen. Dit zorgt voor een beter verloop op de 
velden waarbij trainers tijd hebben om de velden leeg te ruimen en de trainer voor de volgende 

training tijd heeft zijn training uit te zetten. 

➢ Voor de trainingen van de voetbal onder 13 categorie en handbal D-jeugd zullen dezelfde regels 

gelden als voor de onder 14 t/m onder 18, senioren voetbal en B-jeugd handbal. Dus o.a. de 1,5 
meter afstand en geen fysiek contact. 
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3. Basisregels voor iedereen. 

 

➢ Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 
 

➢ Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts. 

 

➢ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur klachten vrij is, mag jij of je kind weer naar de training gaan. 

 
➢ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-

19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 

je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 
 

➢ Houdt 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 

(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar). 
 

➢ Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze hierna direct in de 
prullenbak. 
 

➢ Ga voordat je naar de DSOV vertrekt thuis naar het toilet, was voor je training thuis je handen 
met water en zeep, minimaal 20 seconden en was je handen met water en zeep bij thuiskomst. 

 
➢ Douche thuis en niet bij DSOV, de kleedkamers zullen dan ook afgesloten zijn. 

 

➢ Vermijd het aanraken van je gezicht. 
 

➢ Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers, overige commissie- en bestuursleden. 
 

➢ schud geen handen. 

 
➢ Kom niet meer dan 5 minuten voor aanvang van de start training aan bij DSOV en ga direct 

daarna naar huis. 
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4. Voor leden 

 

Neem naast de in punt 2 en 3 genoemde basisregels ook onderstaande punten in acht. 

➢ Meld je tijdig aan voor de training of volg de afspraken de trainer in de groepsapp. 

 
➢ Kom alleen naar DSOV wanneer er voor jou een training gepland staat. 

 

➢ Reis alleen of laat je door één persoon uit jouw huishouden brengen. 
 

➢ Kom in sportkleding naar de training, Alle kleedkamers en toiletten zijn gesloten. 
 

➢ Leden vanaf 13 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen. Dus ook tot 

trainers en andere leden.  
 

➢ Bij leden t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde, alleen tussen de trainers 

en leden. 
 

➢ Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, 
rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of 
reinigingsdoekjes. 

o In het materiaalhok is desinfectiemateriaal aanwezig voor de materialen en een metselkuip 
gevuld met desinfectiemiddel om de ballen en pionnen/hoedjes te desinfecteren. 

 
➢ Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. 

o Teambidons mogen dan ook niet worden gebruikt. 

 
➢ Verlaat DSOV direct na de training. 
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5. Voor ouders/verzorgers 

 

Neem naast de in punt 2 en 3 genoemde basisregels ook onderstaande punten in acht. 

➢ Informeer uw kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 

aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 
 

➢ Stem met uw kind(eren) uw contactgegevens af zoals 06-nummer. (Voor niet leden waar de 

trainer geen nummer van heeft) 
 

➢ Meld uw kind(eren) tijdig aan voor de training of volg de afspraken van de trainer in de 
groepsapp. 

 

➢ Breng uw kind(eren) alleen naar de DSOV wanneer er een training voor uw kind(eren) gepland 
staat. Breng alleen uw eigen kind(eren) 

 

➢ Breng uw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar DSOV. 
 

➢ Als ouder/verzorger/begeleider heeft u geen toegang tot het sportcomplex. Dit geldt zowel voor, 
tijdens als na de training van jouw kind(eren). 

 

➢ Zet uw kind(eren) niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training af bij DSOV. 
 

➢ Direct na de training haalt u uw kind(eren) op van het parkeerterrein van DSOV. Zorg ervoor dat 
dit moment zo kort mogelijk is. 

 

6. Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers. 

 

Neem naast de in punt 2 en 3 genoemde basisregels ook onderstaande punten in acht. 

➢ Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar het DSOV  
 

➢ Bereid je training goed voor. Voor de leeftijden vanaf de onder 12 geldt houdt 1,5 meter afstand 
ook onderling. 

 

➢ Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 jaar en ouder jaar dat er zo min mogelijk materialen 
gedeeld moeten worden. 

 
➢ Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en de leeftijden van 13 jaar en ouder 

is op geen enkel moment toegestaan. 

 
➢ Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. 

Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen. 
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➢ Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep vanaf 13 jaar 
waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden. 

 
➢ Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten 

hebben of een gezinslid recent positief getest is op het coronavirus (COVID-19). 
 

➢ Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden. 

 
➢ Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 

niet gebeurt, na 3 waarschuwingen dient de speler van het sportcomplex te worden verwijderd 
én dient de Leeftijdscoordinator op de hoogte gesteld te worden. 

 

➢ Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact). 
 

➢ Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden. 

 
➢ Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen. 

 
➢ Laat kinderen niet eerder toe dan 5 minuten voor de starttijd van de training. De kinderen 

moeten na afloop direct vertrekken. 

 
➢ Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training 

direct naar huis gaan. 
 

➢ Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training aanwezig zijn. 

 

➢ Er mogen geen leden in het materiaalhok komen, spullen dienen alleen door de trainers 
gepakt en opgeruimd te worden. 

 

➢ Het gebruik van hesjes is niet toegestaan 

 

➢ In het materiaalhok staat desinfectiemiddel om de gebruikte materialen te desinfecteren, tevens 
staat er een metselkuip met desinfectiemiddel om de ballen en pionnen/hoedjes doorheen te 

helen om deze te desinfecteren. Leden zijn verder niet toegestaan in het materiaalhok zoals 
eerder benoemd. 

Tevens zal hier handgel staan om de handen te desinfecteren. 
 

➢ Ballen die op een andere helft van het veld of een geheel ander veld belanden mogen niet 

worden gehaald indien daar een ander team traint.  
De ballen moeten worden teruggeschopt door het trainende team aldaar. 

 

➢ Let op de trainingstijden, deze dienen 5 minuten later te starten en 5 minuten eerder te 
stoppen. Zorg ervoor dat u geen oponthoud veroorzaakt voor de training na jullie. 
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7. Introducees / niet-leden. 

DSOV wil introducees en andere niet-leden toestaan onder de volgende voorwaarden mee te trainen, 

aan deze voorwaarden dienen alle betrokkenen zich aan te houden. 

➢ Al de hierboven genoemde punten 2 t/m 6 zijn van toepassing op deze regeling. 

➢ Ieder niet-lid moet van te voren zijn aangemeld. 

➢ Het laten meedoen van niet-leden gebeurt ten alle tijden met goedkeuring van de trainer van dat 
moment, deze moet bereid zijn de verantwoordelijkheid te nemen. 

o Een introducé/niet lid zal ten alle tijden worden geweigerd indien er niet van te voren 
toestemming is geregeld van de desbetreffende trainer. 

➢ Een introducé kan en mag alleen mee trainen binnen de eigen leeftijdscategorie, dit betekent in 
de categorie waar hij of zij ook had gespeeld in zien deze lid zou zijn geweest. 

8. Versiebeheer: 

 

Revisienummer Datum Geschreven 
door 

Akkoord door Wijzigingen 

1.0 28-04-2020 Erik de Waal  Bestuur Nieuw 

1.1 28-04-2020 Erik de Waal Ben de Vries Onder-19 teams, veld 
3. 

1.2 08-05-2020 Erik de Waal Bestuur Senioren/leeftijden 
vanaf 13 toegevoegd. 

Minimale tekstuele 
aanpassingen 

1.3 10-05-2020 Erik de Waal Bestuur 7. Introducees / Niet 

leden 

 

 
 

 


