
Toezichthouder 
Fijn dat je je hebt aangemeld om Toezichthouder te zijn. Toezichthouders zijn leden van VCS of 

ouders/verzorgers van jeugdleden, vrienden, kennissen etc. zijn ook welkom als toezichthouder. 

Mocht iemand voor het eerst toezichthouder zijn zou het fijn zijn als dit met iemand is die al eerder 

toezichthouder is geweest. Een speler of trainer is geen toezichthouder. 

Om het als toezichthouder goed toezicht te houden zal er een parasol worden aangeschaft net als 3 

stoeltjes om op te zitten en een tafeltje. Neem zelf als de zon weer later onder gaat een zonnebril 

mee, dit maakt het toezichthouden makkelijker. De zon is vaak fel en over het gehele veld aanwezig. 

Sleutel 
Voor het openen van het hek kan je een sleutel nodig hebben. Deze is op te halen bij Bas Leeflang of 

hij gooit hem op de dag zelf even door de brievenbus. Ook krijg je de code van het hangslot. Het idee 

is om deze code niet te vaak te wisselen voor een ieders gemak, maar geef de code niet aan 

iedereen. De sleutel wordt direct na de training weer bij Bas door de brievenbus gegooid, zodat deze 

de volgende dag weer gebruikt kan worden. 

Aanvang en opzetten 
De toezichthouder is een half uur voor aanvang van het trainingsblok aanwezig. We zijn altijd met 

twee toezichthouders. Als je de eerste bent zal het net moeten worden opgezet. Als je dit 1 of 2 keer 

hebt gedaan, dan gaat dit steeds makkelijker en sneller. Overleg met de trainer of deze graag 1 of 2 

velden wilt hebben voor zijn of haar training. In de meeste gevallen m.u.v. de mini’s zal 1 veld 

voldoende zijn. 

Binnenkomst spelers 
Tien minuten voor aanvang van de training mogen de spelers de sportaccommodatie bij TOP 

betreden. Afgesproken is dat wij leden niet halen bij de ingang, maar ze direct doorlopen naar het 

veld. Wij gebruiken geen handgel van TOP. Voordat leden het veld betreden moeten zij hun handen 

desinfecteren. Er staat een tafel met een flesje handgel erop bij het opslaghuisje van de BSO. (deze 

staat vlak voor het veld). één keer op de pomp drukken is voldoende. Niet alle handgel staat in het 

huisje. Is iets bijna op laat Bas Leeflang dit weten zodat er nieuwe spullen komt. 

Ballen desinfecteren 
Tussen elk blok moeten de ballen met een doekje worden gedesinfecteerd. Je trekt handschoenen 

aan. doe je door Dettol op het doekje te spuiten en dan de bal schoon te maken. Dettol direct op de 

ballen spuiten wordt afgeraden. 

Materiaal desinfecteren 
Na het laatste blok worden ook de palen gedesinfecteerd en worden de velden weer netjes 

opgeruimd. De ballen liggen in de bak die in het huisje staan. De palen liggen los in het huisje. De 

haringen en scheerlijnen liggen op de planken. 

Naleven protocol 
De belangrijkste taak is dat het protocol door de leden wordt nageleefd. De belangrijkste is dat er 

afstand wordt gehouden tot de leden die dit moeten. Leden tot en met 26 jaar hoeven dit niet. Wel 

moeten trainers (tenzij 26 jaar of jonger) 1.5 meter afstand bewaren tot de leden.  

 

 



Groepsgrootte 
Er is door de overheid geen maximale groepsgrote gesteld voor leden tot en met 26 jaar. Vanaf 27 

jaar mag er alleen in tweetallen op 1.5 meter afstand worden getraind. Het mixen van deze twee 

groepen is niet toegestaan. 

Alle teams zijn zelf verantwoordelijk voor het goed en volgens de regels laten verlopen van de 

training. Aangezien VCS eindverantwoordelijk is en in het allerergste geval een boete en een 

sportverbod opgelegd kan krijgen voor alle leden, zal er streng (uiteraard op gepaste wijze) 

gehandhaafd worden door de toezichthouders.  

• 1e constatering van overtreding: vriendelijke waarschuwing / verzoek tot naleving van de 
regels 

• 2e constatering van overtreding: dwingende waarschuwing / verzoek tot naleving van de 
regels 

• 3e constatering van overtreding: beëindiging training per direct. Het desbetreffende team 
krijgt vervolgens nog 1 kans om te gaan volleyballen conform de gestelde regels. Lukt ook dit 
niet, dan volgt uitsluiting van trainingen voor de rest van het seizoen, geldend voor het 
gehele team. 

• In geval van excessen kunnen toezichthouders besluiten om zonder waarschuwing de 
training per direct te beëindigen. 

 

Gemeente en handhaving 
Handhaving kan langs komen om te controleren of alles volgens protocol gaat. Maak een gezellig 

praatje met de BOA’s. Als ze specifieke vragen hebben, hebben ze het nummer van de Corona 

coördinator (Bas Leeflang 06-29502573). Ze kunnen hem altijd bellen voor vragen.  

 


