Protocol verantwoord sporten door de jeugd bij ASV Swift

Amsterdam, 1 juni 2020

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van 19 mei besloten de meeste maatregelen te
verlengen of te verruimen. Voor Sport geldt een versoepeling van de maatregelen voor de
jeugd tot en met 18 jaar. Dat betekent dat onze jeugd mag trainen onder bepaalde
voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt:
● Kinderen tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten, deze kinderen
zelf hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
● Het NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) hebben een
algemeen sportprotocol opgesteld waarin staat hoe de jeugd veilig kan sporten volgens de
richtlijnen van het RIVM.
● In navolging op het algemene protocol heeft het KNKV ook een korfbalspecifiekprotocol
ontwikkeld.

Algemeen
●
●

De trainingen zijn niet verplicht. We willen wel graag weten wie wel of niet komt.
Om drukte zoveel mogelijk te voorkomen zijn er gespreide trainingstijden opgesteld.

Corona-coördinator
●
●
●

●

Bij iedere training is een corona-coördinator aanwezig. Hij of zij zorgt voor een juiste
toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen.
De corona-coördinator draagt een hesje.
Als getwijfeld wordt of een speler ziekteverschijnselen vertoont, kan de
corona-coördinator de betreffende personen dringend adviseren om de
sportaccommodatie te verlaten.
In geval van nood kan de corona-coördinator toegang verschaffen tot het toilet of tot
EHBO-materiaal.

Voor ALLE sporters
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt.
Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)
Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid
Schud geen handen
Neem allemaal je eigen gevulde bidon mee en drink alleen daaruit
Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet
Maak voor en na de training je handen schoon met de desinfecterende gel die bij de
ingang/uitgang staat
Verlaat direct na het sporten de accommodatie
Iedereen moet zich thuis omkleden en douchen
De kantine, het terras, kleedkamers, douches en overige ruimtes zijn gesloten.
Toiletten zijn enkel in uiterste nood beschikbaar, via de corona-coördinator
Volg de aanwijzingen van de corona-coördinatoren en de trainers op.

Leeftijdscategorieën tot en met 12 jaar en 13 tot en met 18 jaar
●
●
●
●
●
●

●

Op één korfbalveld van 40 x 20 meter + uitloop zijn maximaal 30 spelers/speelsters
De spelers en speelsters hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden
Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter
afstand
Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan
De bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden;
Indien een kind jonger dan 6 jaar is en/of een lichamelijke of verstandelijke beperking
heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het
toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor
deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden
De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.

Voor ALLE trainers
●
●
●
●
●
●

Kom alleen als je gezond bent, houd je hierbij aan de regels van de overheid en meld
je af bij de Jeugdcommissie als je niet komt
Laat kinderen niet eerder komen dan tien minuten voor aanvang van de training en
laat ze direct na afloop vertrekken
Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training
Zorg dat onder toezicht van de corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de
training gedesinfecteerd worden
het ballenhok is niet toegankelijk voor de jeugd
De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.
Leg dit als trainer goed uit aan de kinderen.

Attributen en voorwerpen
●

●

Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals
pilonnen) wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel door
trainers
Swift plaatst duidelijk zichtbaar de reinigingsmaterialen met desinfectiemiddel op en
rond het complex.

Voor ouders/verzorgers
●
●
●
●
●
●

Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden
Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk
op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets
Maak zo min mogelijk gebruik van openbaarvervoer;
Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel
voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training;
Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers,
begeleiders en/of Corona-coördinatoren

●

●

Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft
en ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om
één ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon
geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden
Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg
ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Heb je vragen over dit protocol? Neem dan contact op met de Jeugdcommissie via
jeugdcommissieswift@gmail.com.

