Coronamaatregelen
v.v. en k.v. T.F.S.

Uitganspunt: we proberen als vv en kv
T.F.S. iedereen op een corona veilige manier
te kunnen laten sporten. Ook voor de
tegenstander, ouders en toeschouwers moet
het op sportcomplex “It Trefpunt” een
corona veilig vertoeven zijn.
Besluit vv en kv T.F.S.: zodra een speler,
leider, trainer of vrijwilliger positief getest is
wordt ons sportcomplex tot nader bericht
gesloten.
Contactpersoon kv: Marco Postma
Contactpersoon vv: Pieter Postma

Neem je eigen verantwoordelijkheid!
Voor iedereen geldt: bij gezondheidsklachten
blijf thuis, volg de voorschriften op en meldt
dit zo tijdig als mogelijk bij je leider/trainer.
Klachten zoals:
•
verkoudheid;
•

neusverkouden;

•

loopneus;

•

niezen;

•

keelpijn;

•

hoesten;

•

verhoging;

•

of plotseling verlies van reuk of smaak.

Wel/niet laten testen?

Neem je eigen verantwoordelijkheid!
Bij het betreden van het sportcomplex dient
iedereen zijn handen te desinfecteren.

Als vv en kv T.F.S. zijn we bezig met het
opstellen van een gebruiksplan.
Het gebruiksplan is een bewerking van het
gebruiksplan van de vv Rottevalle.
In het gebruiksplan zijn de op dit moment
geldende protocollen verwerkt.
Het gebruiksplan is bestemd voor onze
leden, leiders, trainers en vrijwilligers van
de vv en kv T.F.S.

Om het coronavirus buiten de deur te
houden is het belangrijk dat wij als leiders
en trainers achter de opgestelde regels
staan en deze als zodanig gaan hanteren.
Vandaar dus deze bijeenkomst.
Verder is het belangrijk dat wij onze
ervaringen op coronagebied met elkaar
gaan delen. Mede daarom is maandag jl.
een groepsapp “Corona TFS” aangemaakt.

Gebruiksplan T.F.S. 2020 (1):
•

Qua kleedkamers zijn we beperkt qua
mogelijkheden om de 1,5 maatregel te kunnen
handhaven. Daarom wordt er wekelijks door de vv
op basis van de trainingen en wedstrijden een
weekplan opgesteld om eventuele knelpunten in
beeld te brengen.

•

De kans bestaat dat er trainingen en of
wedstrijden verplaatst moeten worden (19 sept.).

•

Trainers en leiders krijgen wekelijks het weekplan
toegestuurd. Het overzicht is bindend.

Gebruiksplan T.F.S. 2020 (2):
•

De algemene regel luidt: probeer je zoveel
mogelijk thuis om te kleden en douchen.

•

De gezamenlijke besturen hebben besloten dat de
jeugd zich tijdens trainingen en wedstrijden thuis
dienen te verkleden en douchen. Dit mede om
eventuele groepsvorming van ouders in onze
kleedkamers te voorkomen.

•

De tegenstanders van de jeugd krijgen via het
wedstrijdsecretariaat bericht dat ze zich hier niet
op het sportcomplex kunnen verkleden en
douchen.

Gebruiksplan T.F.S. 2020 (3):
•

Bij de trainingen krijgen de senioren de beschikking
over alle 4 de kleedkamers en scheidsrechtershokjes.
• Maximaal 4 personen gelijktijdig omkleden
• Maximaal 2 personen gelijktijdig douchen

•

De dames van de korfbal maken tijdens de
trainingen gebruik van de kleedkamers in de
gymzaal.

•

De trainer/leider bepaalt vooraf wie zich in welke
kleedkamer mag verkleden/douchen.

Gebruiksplan T.F.S. 2020 (4):
•

•
•

Bij de planning van de thuiswedstrijden krijgen
alle seniorenteams de beschikking over minimaal
3 kleedkamers per team (incl. kleedkamers
gymzaal).
• Maximaal 4 personen gelijktijdig omkleden
• Maximaal 2 personen gelijktijdig douchen
De trainer/leider bepaalt vooraf wie zich in welke
kleedkamer mag verkleden/douchen.
De tegenstanders krijgen via het
(wedstrijd)secretariaat bericht over de hier
geldende regels.
Bij uitwedstrijden houden we ons aan de aldaar
geldende regels.

Gebruiksplan T.F.S. 2020 (5):
•

Om de 1,5 meter regel te kunnen handhaven dient
bij de senioren de teambespreking, c.q.
voorbespreking van de wedstrijd op het veld
plaats te vinden.

•

De thee in de pauze wordt bij de senioren om
dezelfde reden verstrekt op het veld. De spelers
blijven tijdens de pauze op het veld.

•

De jeugd kan/mag voor de wedstrijd en in de
pauze in de kleedkamer bijeen komen.

Gebruiksplan T.F.S. 2020 (6):
•

Om de 1,5 meter regel te kunnen handhaven
kunnen er bij de senioren slechts twee
wisselspelers in de Dug out plaats nemen.
Begeleiding en overige wisselspelers dienen op 1,5
meter van elkaar naast de Dug out plaats te
nemen.

Gebruiksplan T.F.S. 2020 (7):
Qua verzorging gelden bij de senioren de volgende
regels:
• Iedere speler heeft zijn eigen bidon, vult deze
thuis en neemt deze ook mee naar huis (bidons
op naam).
• Voor iedere wedstrijd zijn er nieuwe schone
sponsen beschikbaar. Na afloop de sponsen in
de gele emmer in het materiaalhok doen.
• De verzorger dient tijdens de behandeling van
een speler een mondkapje en handschoenen
te dragen. Deze worden beschikbaar gesteld
door de vereniging.
• De leider dient een registratie bij te houden
wie voor/tijdens of na de wedstrijd is
behandeld.

Gebruiksplan T.F.S. 2020 (8):
Registratie van…..

•
•
•

De trainer/leider bij de senioren dient van alle
trainingen een registratie bij te houden van wie er
op de training aanwezig was.
De leider dient van alle wedstrijden een registratie
bij te houden van de aanwezige spelers en
begeleiders.
Het vervoer bij de jeugd dient door de leider te
worden ingedeeld en te worden geregistreerd.
Daarbij is het belangrijk om te weten wie bij welke
ouder in de auto zat.

De registraties dienen wekelijks op maandag naar de
corona coördinator te worden opgestuurd.

Gebruiksplan T.F.S. 2020 (9):
Qua verzorging gelden bij de senioren de volgende
regels:
• Iedere speler heeft zijn eigen bidon, vult deze
thuis en neemt deze ook mee naar huis (bidons
op naam).
• Voor iedere wedstrijd zijn er nieuwe schone
sponsen beschikbaar. Na afloop de sponsen in
de gele emmer in het materiaalhok doen.
• De verzorger dient tijdens de behandeling van
een speler een mondkapje en handschoenen
te dragen. Deze worden beschikbaar gesteld
door de vereniging.
• De leider dient een registratie bij te houden
wie voor/tijdens of na de wedstrijd is
behandeld.

Neem je eigen verantwoordelijkheid!
Alleen samen krijgen wij het coronavirus
onder controle!

Clubhuis
Tijdens de trainingen en wedstrijden
proberen we ons clubhuis voor spelers en
bezoekers open te houden. Dit alles onder
aangepaste regels.
De inrichting en regels worden momenteel
nader uitgewerkt. Dit conform praktijkvoorbeelden uit de regio.

