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Protocol trainingsactiviteiten op het SSV complex 
 
Dit protocol beschrijft de wijze waarop op een verantwoorde wijze weer door de jeugdleden t/m 18 
jaar gesport kan worden op het complex van de Schermer Sport Vereniging (hierna: SSV) te 
Stompetoren. Dit protocol is afgeleid van het protocol van het NOC*NSF, NHV en KNVB, welke zijn 
afgestemd op de noodverordening van de gemeente. Voor de communicatie van dit protocol richting 
trainers, coaches en ouders/verzorgers wordt gebruik gemaakt van de door NOC*NSF beschikbaar 
gestelde posters (zie bijlage 1a t/m 1d). Daarbij willen wij als bestuur benadrukken dat wij met dit 
protocol onze jeugdleden graag weer willen kunnen laten deelnemen aan de trainingsactiviteiten, 
maar dat het belangrijk is om dan wel gezamenlijk in het opvolgen en het handhaven daarvan. Alleen 
dan kan er veilig worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.  
 
Vanuit het bestuur is een Corona-coördinator aangesteld:  
 
Mervyn Heinis: 06 52 45 43 17 / mervynheinis@quicknet.nl 
 
Hij is daarmee het eerste aanspreekpunt voor zowel de trainers, coaches als de gemeente. Op het 
complex is hij te herkennen aan een geel hesje.  
 
Sportactiviteiten 
Er worden in de periode van dinsdag 5 mei 2020 tot en met zaterdag 27 juni 2020 handbal- en 
voetbaltrainingen georganiseerd op het SSV-complex (Noordervaart 63b te Stompetoren). In 
bijgevoegd trainingsschema is te zien op welk moment er door wie getraind wordt (zie bijlage 2). 
Daarbij is ook het maximum aantal sporters per training aangegeven. Het schema is zo opgesteld dat 
sporters van de diverse teams zo min mogelijk met elkaar in aanraking komen. Verder worden de 
trainingen verspreid over het complex aangeboden, namelijk: A-, B- en handbal-veld. De trainers van 
de jeugd van 13 t/m 18 jaar weten dat zij de trainingen zo moeten opzetten dat de spelers 1,5 meter 
afstand kunnen houden.  Er is te allen tijde minimaal 20 minuten tijd ingelast tussen de 
trainingswissels. 
 

 Teams bestaande uit beide leeftijdscategorieën 
Voor teams die bestaan uit de beide leeftijdscategorieën (t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar) geldt dat 
sporters uit de jongere leeftijdscategorie wél met hun eigen team mee mogen trainen, maar dat zij 
zich daarbij moeten houden aan het protocol voor 13 t/m 18 jaar (dus 1,5 meter afstand). Voor 
sporters uit de oudere leeftijdscategorie die met dispensatie in een team t/m 12 jaar spelen, geldt dat 
zij met hun eigen leeftijdscategorie mee trainen. Dit is conform het beleid zoals dat door het NHV is 
gecommuniceerd. 
 

 Niet-leden 
Er wordt niet actief gecommuniceerd richting niet-leden van onze sportvereniging, maar als er niet-
leden zijn die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de trainingsactiviteiten (bijv. met het 
voornemen om lid te worden) dan zijn zij van harte welkom. Zij dienen zich vooraf aan te melden bij 
de trainer en/of het bestuur welke in overleg met de trainer de mogelijkheden zal bekijken, uiteraard 
met inachtneming van de coronavoorschriften. 
 
Veiligheids- en hygiënemaatregelen 
De kantine en de kleedkamers blijven dicht. Zowel de spelers als de trainers wordt gevraagd om zich 
voorafgaand aan de training thuis om te kleden, naar de wc te gaan en de handen te wassen. Ouders 
zijn niet welkom langs de lijn en wordt gevraagd hun kinderen (voor zover mogelijk) zelfstandig naar 
het complex en weer naar huis te laten gaan. Spelers wordt gevraagd zowel een licht als donker shirt 
mee te nemen naar de trainingen, zodat er geen hesjes gebruikt hoeven te worden. 
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 EHBO-koffer & AED 

De EHBO-koffer bevindt zich in het materiaalhok waar de trainers tijdens trainingsactiviteiten 
toegang toe hebben. De dichtstbijzijnde AED bevindt zich buiten het SSV complex.  
 

 Toilet 
Zoals eerder gesteld blijven de kantine en de kleedkamers dicht. Wel kunnen de trainers in geval van 
nood gebruik maken van één specifiek toilet. Deze wordt direct na gebruik gereinigd.  
 

 Desinfectiemiddel 
Bij de ingang van het materiaalhok wordt tijdens trainingsactiviteiten desinfectiemiddel neergezet 
waarmee spelers en trainers hun handen alsook de ballen kunnen desinfecteren. Voor dat laatste geldt 
dat zoveel als mogelijk eigen ballen meegenomen worden naar de training.  
 
Communicatie 
Dit protocol wordt, samen met de affiches zoals opgesteld door NOC-NSF, per mail aan trainers, 
coaches en ouders/verzorgers van onze leden verstuurd. Daarnaast wordt het gepubliceerd op onze 
website (www.ssvstompetoren.nl). Op onze Facebook-pagina zullen wij de affiches plaatsen. 
Daarnaast worden deze affiches, uiteraard geplastificeerd, verspreid over het complex opgehangen. 
 
Handhaving 
Het handhaven van het protocol gebeurt door de aangewezen trainers en de aanwezige 
bestuursleden. Alle aanwijzingen gegeven door de trainer en/of bestuurslid dienen op eerste 
aanwijzing te worden opgevolgd. Mochten de aanwijzingen niet worden opgevolgd, dan kan de 
betreffende spelers toegang tot het complex tot nader order worden ontzegd. Hierover wordt niet in 
discussie gegaan: de trainer en/of bestuurslid heeft in dit geval altijd gelijk. 

 


