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1. Inleiding 
Dit protocol beschrijft op welke wijze de voetbaltrainingen en tennislessen voor de jeugd 

plaatsvinden bij SV Leidschenveen zolang het COVID19 virus beperkingen oplegt. Hiermee komen we 

tegemoet aan het voorschrift van de gemeente Den Haag dat sportverenigingen hun trainingen op 

mogen starten voor jeugd mits er een protocol opgesteld en gehanteerd wordt. Het protocol is tot 

stand gekomen na intern overleg. Bij het opstellen van het protocol is het protocol Verantwoord 

Sporten gevolgd (VSG/NOC-NSF en de voorschriften van KNLTB/KNVB. Het protocol omvat zowel het 

voetbal- als het tennisdeel van onze vereniging. De sporten hardlopen en mountainbiken worden  

niet gefaciliteerd. 

2. Over SV Leidschenveen 
SV Leidschenveen is de voetbal- en tennisvereniging voor de Haagse wijk Leidschenveen. Verreweg 

de meeste leden wonen in de wijk. SV Leidschenveen heeft ongeveer 700 leden. Bij de tennis zijn dit 

voornamelijk volwassenen. Bij de voetbal zijn de spelende leden – met uitzondering van één team – 

jongeren onder de 18 jaar. Het gaat dan om 50 jeugdteams. SV Leidschenveen beschikt over 4 

tennisbanen en 3 voetbalvelden; 2 kunstgrasvelden en 1 gewoon grasveld. Het laatste veld is in 

onderhoud en dus niet bespeelbaar. SV Leidschenveen is een vereniging die volledig draait op 

vrijwilligers. SV Leidschenveen heeft geen betaalde krachten (trainers of anders).  

In het clubgebouw van SV Leidschenveen wordt kinderopvang verzorgd door Smallsteps. Dit protocol 

behelst niet de activiteiten van Smallsteps. Wel vindt afstemming plaats met deze organisatie om 

ervoor te zorgen dat de afspraken over het gezamenlijke gebruik van de locatie voldoen aan het 

protocol. Smallsteps heeft aangegeven ons protocol te volgen wat toegang tot het complex betreft. 

3. Maatregelen op het gebied van gezondheid/hygiëne 
Sporten met plezier blijft de doelstelling, ook in Corona-tijd. Wel nemen we maatregelen om dit in de 

huidige omstandigheden op een verantwoorde wijze mogelijk te maken. Bij het realiseren van de 

trainingen en tennislessen houden we ons strikt aan de geldende richtlijnen en instructies. Eigen 

invullingen door trainers, ouders en spelers zijn niet toegestaan. 

Dit betekent dat sporters niet mogen deelnemen aan trainingen of lessen en trainers en leraren geen 

training mogen geven indien: 

• een van de volgende klachten aan de orde is: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts (vanaf 38 C°);  

• iemand thuis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur 

geen klachten heeft, mag weer getraind worden;  

• iemand in het huishouden positief getest is op het  coronavirus (COVID-19). Dit geldt tot 14 

dagen na het laatste contact met deze persoon.  

Dit communiceren we uitgebreid richting trainers, tennisleraren en (ouders van) leden. We 

instrueren onze trainers en tennisleraren om erop toe te zien dat sporters die op de training of les 

verschijnen met klachten, direct naar huis worden gestuurd. Voorafgaand aan de training of les gaan 

de trainers en tennisleraren na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een 

gezinslid recent positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Indien nodig worden de ouders 

benaderd om de sporter direct op te halen. Tot het moment van verlaten van het complex vermijdt 

de sporter contact met andere personen. 
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Aanvullend volgen we de maatregelen van het RIVM op het gebied van hygiëne: 

• we vermijden lichamelijk contact. Dit betekent dat trainingen niet beginnen met een 

handdruk of een high five; 

• hoesten en niezen gebeurt in de ellenboog. Spugen/tuften op het veld of complex is niet 

toegestaan. Hier wordt streng op toegezien door de trainers. 

Daarnaast nemen we de volgende aanvullende maatregelen: 

• Via de trainer wordt aan alle teams een flacon/fles handgel beschikbaar gesteld. Hiermee 

worden de handen gereinigd voor en/of na de training. Hetzelfde geldt voor de tennisschool; 

• ten behoeve van het schoonmaken van materialen zijn desinfecterende spray en 

handschoenen aanwezig; 

• trainers en tennisleraren houden altijd 1,5 meter afstand van kinderen. Bij blessures of kleine 

sportongevallen wordt een speler eerst geholpen door zijn medespeler. Pas als het echt niet 

anders kan, schiet de trainer of tennisleraar te hulp; 

• de hygiëneregels worden opgehangen bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de 

sportvelden binnen de accommodatie; 

• het vullen van bidons op het sportcomplex is niet toegestaan; 

• met de tennisschool zijn nadere afspraken gemaakt omtrent het schoonmaken van de 

materialen (zie het protocol in bijlage 2). 

Verder: 

• De AED en de EHBO-koffer worden tijdelijk verplaatst naar het materialenhok. Inzet ervan 

gebeurt via de corona-toezichthouder; 

• aangezien het clubgebouw gesloten is, is er geen mogelijkheid om gebruik te maken van het 

toilet. Dit wordt gecommuniceerd naar de trainers, tennisleraren en (ouders van) leden 

zodat toiletbezoek voor de training thuis gedaan kan worden. 

4. Logistiek op en rond het sportcomplex 
Het uitgangspunt bij het vormgeven van de logistiek op en rond het park is de veiligheid van de 

sporters. Dit betreft enerzijds de verkeersveiligheid en anderzijds de regel dat 1,5 meter afstand in 

stand gehouden wordt. Hiervoor gelden op en rond Sportcomplex Leidschenveen – tijdelijk – de 

volgende afspraken/regels: 

• ouders mogen het sportcomplex niet betreden. Dit betekent dat de ouders niet voorbij het 

toegangshek mogen komen. Het grote hek zal hierom gesloten blijven. We werken met een 

gescheiden in- en uitgang. Hiervoor gebruiken we de kleine ‘voetgangershekken’ aan de 

zijkant van het grote hek’. Sporters worden geïnstrueerd om 1,5 meter afstand te houden bij 

aankomst en vertrek. 

• Voor een juiste routing op het complex worden aanduidingen, afzetlinten en/of gele 

markeringen aangebracht. De routing bedoeld om kruisverkeer op het complex te 

voorkomen is uitgewerkt in bijlage 1. Op basis van de ervaringen wordt de routing 

aangepast; 

• de spelers van de jongste teams (JO6-JO9 en bij tennis met kinderen t/m 12 jaar) worden 

door hun trainers opgehaald op het plein voor het clubgebouw. Hier worden ze na de 

training door de trainer ook weer teruggebracht. Vervolgens verlaten ze via de aangewezen 

uitgang weer het complex. Hier worden ze opgepikt door de ouders;   
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• spelers van de oudere teams (vanaf JO10 en voor tennis met kinderen vanaf 13 jaar) gaan 

direct na binnenkomst naar het veld waar de training plaatsvindt. Daar worden ze 

opgevangen door hun trainer. Na afloop van hun training verlaten ze direct het complex via 

de uitgang. De spelers zullen hierop worden geïnstrueerd door hun trainer. De 

coronacoördinator ziet erop toe dat dit ook gebeurt. Rondhangen voor of na de training is 

niet toegestaan; 

• sporters worden opgeroepen om vooral op de fiets te komen. De fietsen kunnen worden 

gestald op de aangewezen plaats. Leden worden geïnstrueerd (vooraf via de communicatie-

uitingen) en ter plaatse door de corona-toezichthouder - om bij het plaatsen en weghalen 

afstand te houden. 

• bij het eventueel halen en brengen houden ouders tenminste 1,5 meter afstand van elkaar 

en betreden het complex niet. Sporters mogen opgehaald worden door 1 persoon. Direct na 

het wegbrengen vertrekken ouders weer. Bij het ophalen wachten de ouders buiten het hek 

op 1,5 meter afstand. Ophalen gebeurt strak 5 minuten na afloop van de training, langer 

wachten moet zoveel mogelijk worden vermeden; 

• auto’s zijn niet toegestaan op het complex. Aangezien de Poelpolderstraat een smalle en 

doodlopende straat is, is het uitgangspunt van de vereniging dat de gemeente op de kruising 

van de Vrouw Avenweg/Poelpolderstraat een hek/bord neerzet waarmee de toegang tot de 

Poelpolderstraat beperkt wordt tot bewoners en hulpdiensten). Hiermee wordt de 

verkeersveiligheid zoveel mogelijk gegarandeerd (zie kaart 1) 

• ouders,  trainers en tennisleraren kunnen hun auto gedurende deze tijdelijke situatie dan op 

een aantal plekken in de wijk parkeren. Hierover vindt vooraf communicatie plaats richting 

ouders en leden; 

• de corona-toezichthouders beschikken over de sleutels van het toegangshek. Zij kunnen – in 

het geval toegang door de hulpdiensten noodzakelijk is – het toegangshek openen. 

Kaart 1: Overzicht parkeren en verkeer buiten complex 
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Corona-toezichthouder  

Tijdens de trainingen zijn twee Corona-toezichthouders aanwezig. De Corona-toezichthouder is 

herkenbaar aan een geel hesje. De Corona-toezichthouder is het eerste aanspreekpunt voor trainers 

en spelers bij vragen. De Corona-toezichthouder ziet toe op de juiste naleving van de afspraken. 

Aanwijzingen van de Corona-toezichthouder moeten – zonder discussie – worden opgevolgd.   

De Corona-toezichthouder heeft contact met de corona-coördinator in het bestuur of een bestuurslid 

van dienst  en kan met hem of haar overleggen bij vragen of situaties. Indien aanwijzingen van een 

van de Corona-toezichthouder niet opgevolgd worden kan het bestuur besluiten de leden die de 

aanwijzingen niet opvolgen van het complex te verwijderen. Het bestuur besluit vervolgens over 

eventuele aanvullende maatregelen.  

De Corona-toezichthouder is het eerste aanspreekpunt bij incidenten en ziet toe op het gebruik van 

de materialen. De Corona-toezichthouder is aanspreekpunt ter plaatse voor de gemeente en 

hulpdiensten. Inzet van de Corona-toezichthouder vindt plaats op basis van een rooster. 

Op het moment dat er alleen tennislessen plaatsvinden functioneert de trainer van de tennisschool 

als Corona-toezichthouder. 

Andere afspraken: 

• Bij de voetbal: elk team krijgt de beschikking over een aantal hoedjes. Deze worden niet 

langer gedeeld door meerdere teams. Trainers kunnen eenmalig aangeven trainingshesjes te 

willen gebruiken. Deze worden beschikbaar gesteld aan de trainers mits zij zelf zorgdragen 

voor de reiniging. Ballen worden uitgereikt bij het ballenhok door één van de corona-

toezichthouders. Trainers mogen niet zelf ballen pakken uit het materiaalhok. Na afloop van 

de training worden de ballen ingeleverd bij de corona-toezichthouder; 

• het materiaalhok (voetbal) is gedurende deze periode niet toegankelijk, behoudens voor de 

corona-toezichthouder. Op zijn aanwijzing kan – door 1 persoon – gebruik gemaakt worden 

van de wasbak maar dit alleen in uitzonderingssituaties;  

• het tennishok is gedurende deze periode gesloten voor leden. Uitzondering hierop vormt een 

vertegenwoordiger van de tennisschool die materialen (ballen/rackets) hier moet halen; 

• er mag geen gebruik gemaakt worden van de dug-outs. Deze worden fysiek afgesloten. . 

5. Organisatie van de trainingen en lessen 
SV Leidschenveen bestaat uit een tennis- en een voetbaldeel. In deze paragraaf wordt de wijze van 

training- en lesgeven apart uitgewerkt voor beide onderdelen. Voor zowel de voetbal- als het 

tennisdeel gelden de algemene voorschriften rondom gezondheid en hygiëne, logistiek, 

communicatie en organisatie zoals vastgelegd in dit verenigingsprotocol.  

5.1 Voetbaltrainingen 
De trainingen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de trainer van het team. Vanuit de 

vereniging hebben we een aantal kaders geformuleerd waar de trainer zich aan moet houden: 

• trainers bepalen zelf of zij training willen geven. Als ze dat om redenen niet willen of kunnen, 

is er voor het betreffende team geen training; 

• trainingen mogen niet verplicht gesteld worden. Het is aan (ouders van) leden om hier een 

eigen afweging in te maken. Wel stellen we verplicht dat ouders dit bekend maken aan de 

trainer zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Het is niet de bedoeling dat per 

training een afweging gemaakt kan worden door ouders of sporters; 
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• trainingen vinden plaats op de vastgestelde tijdstippen. Hierbij hanteren we het 

oorspronkelijke trainingsschema vwb tijd en plek op het veld. Hier mag niet vanaf worden 

geweken; 

• per team vinden de trainingen zoveel mogelijk plaats onder begeleiding van maximaal 1 

trainer. Uitzondering daarop vormen de oudere teams indien er meer dan 12 sporters per 

team zijn. Dan kan een tweede trainer ingezet worden. Afspraak geldt dan wel dat de 

trainers ook van elkaar afstand houden: >1,5 meter; 

• trainingen vinden plaats met het eigen team. Uitzondering geldt voor teams die zich 

voorbereiden op een stap naar een groter veld/groter team. Dit wordt afgestemd met de 

desbetreffende leeftijdscoördinatoren; 

• trainers dragen – ten behoeve van de herkenbaarheid – hun SV Leidschenveen-kleding 

tijdens trainingen; 

• meetrainen van niet-leden is niet toegestaan. Dit in verband met de drukte op het complex 

en de extra begeleiding die dit vraagt; 

• trainers spreken spelers erop aan op het moment dat zij zich niet aan de afspraken en regels 

houden (1,5 meter afstand); 

• per team worden hesjes en hoedjes beschikbaar gesteld. Deze hoedjes/hesjes neemt de 

trainer mee naar huis. De trainer draagt zorg voor het schoonmaken / wassen; 

• via de corona-toezichthouder worden de ballen uitgereikt buiten het materiaalhok. Hier 

worden de ballen ook weer ingeleverd. De ballen worden – conform het advies van de KNVB 

– niet gereinigd. 

• trainingen duren maximaal 50 minuten (ipv 1 uur). Hiermee willen we pieken voorkomen bij 

het komen en gaan en willen we contact zoveel mogelijk vermijden. Trainers zien erop toe 

dat sporters direct na afloop van de training zonder aarzeling direct het sportcomplex 

verlaten via de aangewezen uitgang; 

• spelers mogen pas 5 minuten voor de training start het sportcomplex betreden via de 

aangewezen ingang; 

• bij de oefenvormen wordt door de trainers toegezien op de vastgestelde regels. Voor 13 t/m 

18 geldt, houd 1,5 meter afstand ook onderling en zorg ervoor dat zo min mogelijk 

materialen gedeeld moeten worden. Bij SV Leidschenveen geldt dit vanaf de JO13/MO13-

teams. Voor de leeftijdscategorie 13 t/m 18 wordt geschikt oefenmateriaal beschikbaar 

gesteld via de VTON-app; 

• extra trainingen of onderlinge wedstrijdjes t/m JO12, bijvoorbeeld op zaterdag en zondag, 

zijn in ieder geval de eerste 2 weken niet mogelijk. We evalueren wekelijks binnen het 

bestuur de gang van zaken. Op basis van deze evaluatie en de behoefte van trainers kan na 

verloop van tijd bezien worden of ook in het weekend getraind kan worden. Uiteraard gelden 

dan ook dezelfde afspraken als door de weeks. 

5.2 Tennislessen 
Tennislessen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van tennisschool Burgersdijk Tennis. SV 

Leidschenveen heeft afspraken gemaakt met de tennisschool over de invulling van de lessen. Deze 

afspraken zijn vastgelegd in het Protocol lesgeven Burgersdijk vanaf 29 april 2020 aan jeugd tot en 

met 18 jaar (zie bijlage 2). Vrij tennis door jeugd of volwassenen is in deze periode niet toegestaan.  
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6. Communicatie  
De afspraken en regels die gelden rondom trainingen worden op verschillende manieren 

gecommuniceerd naar de betrokkenen. Hierbij zetten we verschillende middelen in. Uitgangspunt 

daarbij is dat we zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de doelgroepen. Dit betekent dat we ons 

primair richten op twee groepen. Ten eerste trainers en leraren en ten tweede (ouders van) sporters. 

In de communicatie benadrukken we dat verantwoord sporten vraagt om een gezamenlijke effort. 

De regels en afspraken zijn bedoeld om duidelijke kaders te bieden. Maar de verantwoordelijkheid 

voor het opvolgen van deze regels en het individuele gedrag ligt bij de sporters, ouders, trainers en 

tennisleraren zelf. Op basis van dit plan van aanpak en het protocol van de NOC-NSF worden A4 

protocollen opgesteld voor trainers, ouders, spelers en de corona-toezichthouders. Deze worden 

verspreid voor de trainingen aanvangen. 

De afspraken en regels worden op de website gepubliceerd. Via email en de app-groepen worden de 

afspraken vooraf gecommuniceerd naar de (ouders van) sporters en de trainers. Bij de start van de 

trainingen maken de trainers eventueel per team aanvullende afspraken. Uiteraard binnen de kaders 

die voor iedereen gelden. Wekelijks besteden we aandacht aan de wijze waarop de trainingen 

verlopen en of er aanvullende aandachtspunten zijn waar trainers en (ouders van) sporters zich aan 

moeten houden. 

De wijkagent en Toezicht en Handhaving worden door SV Leidschenveen op de hoogte gesteld van 

dit protocol en de trainingstijden. 

Om alle betrokkenen in staat te stellen vragen te stellen of opmerkingen te maken, hebben we een 

emailadres aangemaakt (coronavragen@svleidschenveen.nl). Dit adres is bedoeld voor trainers en 

(ouders van) leden. Afspraak geldt dat hier per omgaande op gereageerd wordt door een bestuurslid. 

7. Organisatie 
De verantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij het bestuur. Het bestuur heeft het plan van 

aanpak Sporten bij SV Leidschenveen tijdens COVID-19 vastgesteld op 27 april 2020. Het bestuur ziet 

ook toe op de naleving van de afspraken van het plan van aanpak. Binnen het bestuur functioneert 

de heer Munier (06-25013603) als corona-coördinator. Hij kan hierin vervangen worden door elk van 

de andere bestuursleden. 

Om de trainingen dagelijks in goede banen te leiden stelt het bestuur corona-toezichthouders aan. Zij 

zijn verantwoordelijk voor het goede verloop tijdens de trainingen en tennislessen. Zie bij logistiek. 

Voor de invulling van de rol van corona-toezichthouder wordt een beroep gedaan op vrijwilligers 

binnen de vereniging. De aanwezigheid van de corona-toezichthouders is een voorwaarde om de 

trainingen doorgang te laten vinden. Inzet van de corona-toezichthouders vindt plaats op basis van 

een rooster. Een appgroep wordt aangemaakt voor de corona-toezichthouder om eventueel zaken 

hierbinnen af te stemmen 

Wekelijks evalueert het bestuur het verloop van de trainingsdagen. Hierbij worden de signalen van 

trainers, ouders en de corona-toezichthouders betrokken om eventueel andere afspraken te maken.  

8. Gebruik complex 
Het complex wordt alleen opengesteld tijdens de vastgestelde trainingstijden. Op andere momenten 

blijft het sportcomplex gesloten, met uitzondering van het gebruik door kinderopvangorganisatie 

Smallsteps (obv de reguliere gebruikersafspraken). Tijdens de trainingstijden is het complex niet 

mailto:coronavragen@svleidschenveen.nl
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toegankelijk voor niet-leden. De velden zijn dan namelijk volledig in gebruik door de teams van SV 

Leidschenveen. 

Indien andere initiatieven op het complex van SV Leidschenveen ontwikkeld worden, bijvoorbeeld 

het sporten onder begeleiding van een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris, dan kan dit in 

afstemming met het bestuur van SV Leidschenveen ingevuld worden. Hiertoe bestaan mogelijkheden 

mits de activiteiten plaatsvinden op momenten dat er geen reguliere trainingen zijn, mits de 

organisatie en begeleiding plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de buurtsportcoach of 

organisator, mits het plan van aanpak Sporten bij SV Leidschenveen tijdens COVID-19 gehandhaafd 

wordt, mits de organiserende instantie de velden bij de gemeente reserveert en mits het gebruik 

door Smallsteps hierin niet wordt belemmerd.  Er is op dat moment geen corona-toezichthouder 

vanuit de vereniging aanwezig. Ook toegang tot het complex zal door SV Leidschenveen niet worden 

gefaciliteerd.  

SV Leidschenveen heeft – in een reguliere situatie - afspraken met voetbalscholen om op gezette 

tijden trainingen te organiseren. Op basis van de evaluatie die wordt uitgevoerd twee weken na 

aanvang van de trainingen voor de jeugdleden van SV Leidschenveen, wordt in overleg met de 

voetbalscholen bezien of deze trainingen kunnen worden hervat. Indien dit het geval is, worden 

nadere afspraken gemaakt over het handhaven van de afspraken in dit plan van aanpak. 

9. Calamiteiten 
In geval van calamiteiten kan het bestuur besluiten alle trainingen en/of tennislessen per direct te 

beëindigen en het complex te sluiten. Onder calamiteiten wordt o.a. verstaan het massaal niet 

naleven van de regels (na herhaaldelijk waarschuwen) door sporters, ouders, trainers of 

tennisleraren; derden die trainingen of lessen verstoren of anderszins hinderlijk aanwezig zijn; 

vandalisme. 
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Bijlage 1 Routing op Complex Leidschenveen 
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Bijlage 2 Trainings- en lestijden 
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Los bijgevoegde bijlagen: 

Bijlage 3 Protocol Burgersdijk Tennis 

Bijlage 4 Protocol Verantwoord Sporten VSG/NOC-NSF 
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