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Vanaf 29 april starten wij bij vv Kleine Sluis weer met samen voetballen in de buitenlucht, onder be-
geleiding, volgens een aangepast programma. Dit met de doelgroep kinderen t/m 12 jaar en jeugd 
13 t/m 18 jaar, zowel leden als niet leden.

De basis regels vanuit de Rijksoverheid hiervoor zijn:

1. Kinderen in de basisschool-leeftijd t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar mogen in 
groepsverband trainen en recreatieve wedstrijdjes spelen (geen wedstrijden in competi-
tieverband). 

De hoofd doelstelling bij ons voetbal aanbod kenmerkt zich in samen actief en sociaal bezig zijn.

Dit protocol is opgesteld om binnen vv Kleine Sluis een veilig sportklimaat te creëren en te waar-
borgen voor zowel kinderen, jongeren en onze trainers welke vrijwillig aanwezig zijn om dit voor 
kinderen en jongeren mogelijk te maken. Het is dan ook onder geen beding mogelijk het sportpark 
te betreden buiten de door ons vastgestelde tijden en zonder de aanwezigheid van een door ons 
verzorgde trainer.

vv Kleine Sluis acht zich niet aansprakelijk voor boetes die buiten de hekken worden toebedeeld.

Naast het protocol binnen onze vereniging volgen wij de regels en instructies vanuit de Rijksover-
heid direct op alsook het sportprotocol verstrekt vanuit NOC-NSF. 

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document.
Op onze website vind je altijd de meest actuele versie van het protocol.

Corona Protocol verantwoord 
sporten kinderen t/m 12 jaar 
en jeugd 13 t/m 18 jaar
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Algemene Veiligheid-en hygiëneregels

Wij adviseren iedereen om onderstaande maatregelen uit te voeren.

1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

2. Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden. 

3. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts. 

4. blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheids-
klachten heeft. 

5. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer sporten en naar buiten. 

6. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 
worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

7. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huis-
houden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar). 

8. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

9. Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. 

10. Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 

11. Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie 

12. Douche thuis en niet op de sportlocatie. 

13. Vermijd het aanraken van je gezicht. 

14. Schud geen handen. 

15. Indien nodig: neem je eigen bidon ‘met daarop jou naam’ gevuld mee om uit te drinken. 

16. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga 
direct daarna naar huis.
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Regels bij vv Kleine Sluis
De regels en afspraken vanuit vv Kleine Sluis om tot een juiste en positieve samenwerking te 
komen en zodoende het complex zo veilig mogelijk beschikbaar te stellen.

1. Middagactiviteit: Aanmelden is verplicht voor zowel leden als niet leden. 

2. Reguliere trainingen: Het is verplicht om vooraf 1-malig aan te geven of je aan de trai-
ningen deel wil nemen. Daarna kun je op de gebruikelijk manier afbericht doen indien je 
verhindert bent. 

3. Vervoersmiddelen conform fietsen en/of brommers dienen geparkeerd te worden in de 
fietsenstalling bij Complex West met in achtneming van de 1,5 meter regel. 

4. Kinderen en jongeren komen en gaan in voetbalkleding naar en van het complex. 

5. Alle deelnemers worden buiten het hek verwacht vanaf 10 minuten vooraf aan de trai-
ning. De (hek) Coördinator verzorgt door vv Kleine Sluis, registreert bij binnenkomst alle 
aanwezige deelnemers en vrijwilligers op het registratieformulier (spelers, trainers en vei-
ligheids verantwoordelijke, te weten; materiaal, gebouw en complex beheerders) volgens 
een vooraf gemaakte aanwezigheids agenda. 

6. Kinderen en jongeren lopen onder begeleiding van een verantwoordelijke (Hoofd) Jeugd-
trainer van vv Kleine Sluis volgens de toegewezen looproute naar het betreffende veld. 

7. Materialen worden gepakt en opgeruimd door de verantwoordelijke (Hoofd) Jeugdtrai-
ner, maximaal 1 bevoegd  persoon in het materiaalhok is hierbij de regel. 

8. Kantine, kleedkamers en douches zijn niet beschikbaar (waardevolle spullen thuis laten). 

9. Kinderen en Jongeren verlaten na de training onder begeleiding van een verantwoorde-
lijke (Hoofd) Jeugd trainer van vv Kleine Sluis volgens de toegewezen looproute direct het 
complex, het aangelegen parkeerterrein en keren huiswaarts. 

10. Samenscholing van kinderen, jongeren, trainers als ook ouders, verzorgers en/of begelei-
ders zowel op het complex alsook op het aangelegen parkeerterrein is niet toegestaan. 

11. Wij hanteren de aanwezigheid van 1 trainer per 8/11 spelers tijdens de reguliere trainin-
gen. Daarnaast zullen de (hek) Coördinator, de Hoofd Jeugdopleidingen en/of Jeugdza-
ken aanwezig zijn op het complex. Ouders/verzorgers en/of belangstellenden mogen het 
complex niet betreden.
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Regels voor trainers

De regels en afspraken vanuit vv Kleine Sluis om tot een juiste en positieve samenwerking te 
komen en zodoende het complex zo veilig mogelijk beschikbaar te stellen.

1. Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten volgens de toegewezen 
looproute. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan. 

2. Bereid je training goed voor, zorg dat je training klaar staat zodat je direct kunt starten. 
Houdt zelf minimaal 1,5 meter afstand van alle aanwezigen (geen lichamelijk contact). 

3. Maak vooraf (gedrag)regels aan kinderen duidelijk. Naast de toestemming t.a.v. van con-
tactvoetbal t/m 18 jaar is daarbuiten zoveel als mogelijk afstand houden nog steeds het 
advies. 

4. Ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten 
hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 

5. Zorg ervoor dat alle aanwezigen de bal niet in hun handen pakken, enkel een keeper 
met handschoenen mag de bal met de handen verwerken. 

6. Tijdens de training de hesjes niet uitwisselen tussen spelers en zorg dat de hesjes 
voor de nieuwe training weer schoon zijn. 

7. Help de kinderen en jongeren om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze 
aan wanneer dat niet gebeurt. 

8. Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hier-
bij de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de handen wassen. 

9. Trainers verlaten het complex zodra alle kinderen of jongeren van hun leeftijdscategorie 
het complex als ook het parkeerterrein hebben verlaten. 
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Regels voor (hek) coördinatoren

De regels en afspraken vanuit vv Kleine Sluis om tot een juiste en positieve samenwerking te 
komen en zodoende het complex zo veilig mogelijk beschikbaar te stellen.

1. Laat kinderen en jongeren het complex betreden volgens de toegewezen looproute 
nadat de voorgaande leeftijdscategorie het complex heeft verlaten en de verantwoor-
delijke trainer bij het hek staat om de kinderen te begeleiden. 

2. Registreer bij binnenkomst op het registratieformulier de aanwezigheid van alle spe-
lers, trainers en veiligheids verantwoordelijke, te weten; materiaal, gebouw en complex 
beheerders, op de vooraf gemaakte aanwezigheids agenda. 

3. De (hek) Coördinator geeft aan wanneer een leeftijdscategorie het complex kan verla-
ten en betreden. 

4. Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de 
training direct naar huis gaan. 

5. De (hek) Coördinator sluit af en verlaat het complex zodra alle aanwezigen het complex 
als ook het parkeerterrein hebben verlaten.


