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Inleiding 
Sporten is momenteel, in de buitenlucht, voor iedereen tot en met 26 jaar in teamverband 

toegestaan. Voor leden van 27 jaar en ouder is dit in tweetallen beperkt toegestaan. VCS heeft 

hiervoor een protocol opgesteld. In dit protocol worden de maatregelen gesteld waaraan wij en de 

deelnemende leden ons moeten houden. Het protocol wordt aangepast als de richtlijnen vanuit het 

RIVM, Gemeente Teylingen, Nevobo of NOC NSF worden gewijzigd. Daarbij behoudt VCS zich het 

recht voor om te allen tijde de training(en) te annuleren. 

Locatie 
VCS verzorgt de trainingen op het beachveld dat op het terrein van TOP aan de Sportdreef in 

Sassenheim ligt. 

Aankomst en Vertrek 
De leden zijn op de afgesproken dagen en tijden welkom op het beachveld. Het beachveld mag niet 

eerder dan 10 minuten van te voren worden betreden. Er wordt voor de ingang van het terrein van 

TOP niet op elkaar gewacht om samen naar binnen te lopen. Je loopt direct naar het beachveld.  

We zien het liefst dat kinderen zelfstandig naar het veld komen. Als brengen door ouders toch 

wenselijk of nodig is, dan brengen ouders alleen hun eigen kind(eren) naar de sportlocatie en gaan 

daarna weer naar huis. Op het terrein geldt een speciale route naar het veld, zodat personen elkaar 

zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van het terrein.  

Iedereen loopt direct naar het veld. Er wordt niet buiten bij het hek op elkaar gewacht om met de 

complete trainingsgroep naar het veld te komen. Hou er wel rekening mee dat je niet eerder dan 10 

minuten voor de training het veld op kunt. 

VCS heeft zijn eigen desinfectiemateriaal en staat bij het beachveld. Bij de ingang meldt je, indien 

gevraagd, dat je van VCS bent. VCS gebruikt niet de desinfectiematerialen van TOP. Mocht de 

toezichthouder van TOP toch willen dat je desinfecteert, dan doe je dit. Op het veld bij VCS doe je dit 

nogmaals. 

Na afloop van de training zullen de eventuele trainers ervoor zorgen dat de leden naar het hek gaan. 

Hier kunnen de ouders staan om de kinderen op te wachten, uiteraard op 1.5 meter afstand van 

elkaar. Daarbij het verzoek om dit op de parkeerplaats te doen en niet voor de in-/uitgang van het 

sportcomplex. Iedereen gaat direct (met hun ouders) naar huis. Ouders/toeschouwers zijn niet op 

het sportcomplex toegestaan. Mocht dit toch noodzakelijk zijn dan zal dit in overleg zijn met de 

coördinator. 

VCS zal met de trainingstijden rekening houden met de geldende avondklok. Trainingen zullen 

uiterlijk om 20.30 uur stoppen zodat leden op tijd thuis kunnen zijn. 

Leden tot en met 26 jaar 
Hiervoor geldt dat de leden tijdens het sporten onderling geen afstand hoeven te houden. Trainers 

moeten nog wel afstand houden tot de leden. Tenzij dat de trainers ook 26 jaar of jonger zijn. Is de 

trainer ouder, dan houdt deze 1.5 meter afstand tot de leden. In acute situaties zal de 1.5 meter wel 

worden losgelaten om hulp te kunnen bieden. 

Er is geen maximale groepsgrote gesteld. De organisator (VCS) bepaald hierin wat veilig en 

verantwoord is. In het trainingsschema zal te zien zijn hoeveel personen/teams er kunnen sporten. 
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De aanwezigheid van een trainer is niet verplicht. De aanwezigheid van twee toezichthouders is wel 

verplicht. Toezichthouders mogen niet deelnemen aan de training. 

Leden van 27 jaar en ouder 
Leden van 27 jaar of ouder mogen alleen in tweetallen onderling volleyballen. Waarbij de onderlinge 

afstand van 1.5 meter gewaarborgd moet worden. Ook hierbij geldt dat er toezicht aanwezig moet 

zijn. Indien leden graag in tweetallen willen trainen is dit mogelijk buiten de geplande trainingen voor 

jongeren om.  

Organisatie 
Op het terrein zijn geen kleedkamers beschikbaar. Leden zorgen dat ze thuis al zijn omgekleed en dat 

dit niet op het beachveld hoeft te gebeuren.  

Mocht de toezichthouder onverhoopt, bijvoorbeeld door ziekte, afwezig zijn dan zorgt het team / de 

groep zelf voor vervangend toezicht. 

Besmetting en Bron- en contactonderzoek 

Als een lid/trainer/toezichthouder klachten heeft en op de training is geweest wordt dit gemeld aan 

de corona-coördinator via corona@volleybalclubsassenheim.nl. Ook een positieve of negatieve 

testuitslag wordt gemeld. Mocht deze test positief zijn zal VCS de leden die met dit lid in contact zijn 

geweest informeren. Waarbij privacy wordt gewaarborgd.  

Elk team is zelf verantwoordelijk om bij te houden wie er aanwezig zijn geweest op een training. Deze 

gegevens kunnen door de GGD worden opgevraagd voor het geval er een besmetting plaatsvindt. 

Voor de mini’s en jeugd kan dit worden achterhaald via de trainers/toezichthouders. VCS zal 

meewerken aan het uitwisselen van de gevraagde gegevens voor bron- en contactonderzoek.  

Trainingsschema 
Het trainingsschema staat in de bijlage en zal, indien nodig, worden aangepast met de 

trainingsgroepen van die week. In het trainingsschema staat de tijd die een trainingsgroep 

toebedeeld heeft gekregen. Ook is te lezen welke trainer er is, wie de toezichthouder is en wat 

zijn/haar telefoonnummer is.  

Looproute 
Wij houden de looproutes aan zoals deze op het sportcomplex zijn aangegeven. Dit houdt het 

volgende in: we komen via het grote toegangshek binnen en gaan naar buiten via het kleine hek. We 

lopen om de kantine heen direct naar het beachveld. Hieronder zijn de looproutes op het terrein van 

TOP aangegeven. VCS gebruikt zijn eigen desinfectie-materiaal dat te vinden is bij het beachveld. 
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Bron: www.kvtop.nl  

Hygiëne en materiaal 
De hoofdregel, die ook binnen VCS geldt, is dat als je enigszins verkouden bent, koorts hebt, 

kortademig bent of andere verschijnselen van Corona vertoont, je thuis blijft conform de regels van 

de overheid. Ook als iemand binnen het huishouden/gezin klachten heeft blijf je thuis. Pas na 24 uur 

klachtenvrij zijn mag het lid weer sporten. Is iemand positief in je huishouden getest houdt je je aan 

de landelijke maatregelen. Wanneer er tijdens het sporten klachten ontstaan ga je direct naar huis. 

Voor het betreden van het veld krijg je van de vereniging desinfecterende handgel om je handen te 

ontsmetten. We houden, afhankelijk van de leeftijdsgroep, de afgesproken afstand aan tot een 

ander.  

Na elk trainingsblok worden de volleyballen gedesinfecteerd. De vereniging zorgt hierbij voor de 

juiste materialen. Bij het opruimen van de spullen worden ook de palen en ander gebruikt materiaal 

gedesinfecteerd.  

Verder gelden de algemene regels: hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, 

vermijd het aanraken van je gezicht, schud geen handen. 

 

 

http://www.kvtop.nl/
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Toezichthouder 
De toezichthouder houdt toezicht op de training, dat wil zeggen op het naleven van de regels die in 

het protocol staan. Bij alle trainingen dienen de leden/groepen zelf voor twee toezichthouders te 

zorgen. Tijdens een training moeten er altijd twee personen zijn die 18 jaar of ouder zijn. Als de 

trainer 18+ is, telt deze ook mee. Dit ivm het veilig sportklimaat. De trainer is geen toezichthouder. 

Toezichthouders en trainers houden onderling 1.5 meter afstand. De toezichthouders zijn op het 

beachveld te vinden. Indien handhavers (BOA’s) van de gemeente langskomen zal de toezichthouder 

de BOA’s te woord staan. Indien nodig wordt er gebeld met de Corona-coördinator. 

 

Corona-coördinator  
Voor de gemeente is de corona-coördinator het aanspreekpunt. Bas Leeflang is coördinator van de 

vereniging en is per mail bereikbaar via corona@volleybalclubsassenheim.nl (dit geldt ook voor 

jeugd, senioren en recreanten spelers.). 

Trainers 
De coördinator instrueert de trainers over de manier waarop ze op een verantwoorde en veilige 

manier de trainingen kunnen verzorgen en de jeugdleden kunnen begeleiden. Trainers en 

toezichthouders houden indien ze 26 jaar of ouder zijn onderling 1.5 meter afstand. 

Accommodatie en voorzieningen 
Wij zijn voor de toiletten afhankelijk van TOP. Daarom vragen wij of iedereen voor de training thuis 

naar het toilet kan gaan omdat de toiletten van TOP naar verwachting gesloten zullen zijn.  

VCS zorgt dat er een basis EHBO doos aanwezig is i.v.m. eventuele blessures. 

De kantine van TOP is niet te gebruiken. Spelers moeten zelf een flesje water van huis meenemen. Er 

wordt niet uit andermans flesje gedronken op de trainingen.  

Verantwoordelijkheid 
VCS houdt zich aan bovenstaande regels en verwacht dit ook van de deelnemende leden en ouders 

van leden. Indien een mini- of jeugdlid zich continue niet aan de regels houdt zullen de ouders 

hierover worden geïnformeerd. Echter is deelname aan de trainingen vrijblijvend, op eigen risico en 

daarmee dus niet verplicht. Wij gaan er vanuit dat elke ouder dit protocol met de kinderen 

doorneemt zodat de kinderen op de hoogte zijn.  

VCS houdt zich aan de looproutes op de accommodatie van TOP. Verder is VCS zelf verantwoordelijk 

voor zijn/haar eigen protocol, een aanwezige toezichthouder etc. VCS is niet verantwoordelijk voor 

de activiteiten van TOP. Wel is er onderling overleg tussen VCS en TOP over mogelijke wijzigingen en 

vindt onderlinge afstemming plaats om de samenwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

  

mailto:corona@volleybalclubsassenheim.nl
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Bronnen 
NOC NSF 

NEVOBO 

Gemeente Teylingen 

RIVM 

Rijksoverheid 


