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PLAN VAN AANPAK 

28 APRIL 2020 

Bestuur en Coördinatoren SV Argon 



Inleiding 

SV Argon juicht het initiatief vanuit de overheid om weer te gaan sporten van harte toe. 

Belangrijk om de jongste jeugd tot en met 12 jaar alsmede de jongeren in de leeftijd van 

13 jaar tot en met 18 jaar weer op een verantwoorde manier aan het sporten te krijgen. 

SV Argon heeft een plan van aanpak opgesteld met daarin opgenomen de richtlijnen en 

protocollen van NOC*NSF, KNVB en Gemeente de Ronde Venen. 

 

Richtlijnen voor veiligheid en hygiëne  

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;   

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je 

kind weer laten sporten en naar buiten    

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het nieuwe 

coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze 

persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste 

contact  

 Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar)   

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes  

 Spuug niet en snuit niet je neus op het veld 

 Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet   

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

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

 Douche thuis en niet op de sportlocatie 

 Neem een eigen bidon mee met water 

 Vermijd het aanraken van je gezicht   

 Schud geen handen, geen high fives, etc.   

 Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen 

gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na 

gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en 

dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na 

gebruik reinigen; 

 Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen 

aan hebt 

 Probeer de bal zo min mogelijk te koppen 

 Kom niet eerder aan dan 5 minuten voor de training op het sportcomplex en ga 

na de training direct naar huis 

 

Richtlijnen voor sportaccommodatie en materialen 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

 De trainingen worden gehouden op het complex van SV Argon op de 

kunstgrasvelden 

 Alle trainingen vinden plaats tussen 17:00 en 19:15 uur 



 Tijdens de trainingen is een Corona-coördinator aanwezig, duidelijk herkenbaar 

met een hesje. De Corona-coördinator is eindverantwoordelijk, houdt toezicht en 

is aanspreekpunt bij vragen en calamiteiten 

 Er worden geen ouders toegelaten op het terrein / de sportaccommodatie.  

 Er is een duidelijke ingang en uitgang bij het betreden van de complex waarbij 

éénrichtingsverkeer zoveel mogelijk wordt gewaarborgd  

 De kantine en de bestuurskamer zijn gesloten net als de kleedkamers 

 Toilet kan alleen in uitzonderlijke situaties worden gebruikt. De Corona-

coördinator heeft een sleutel 

 Het materialenhok is alleen toegankelijk voor de Corona-coördinator 

 Trainers krijgen eenmalig (in de week van 28 april) materiaal (alleen ballen en 

pionnen) uitgereikt en nemen die mee naar en van de training. Na afloop van 

deze periode dient al het materiaal weer ingeleverd te worden 

 De EHBO materialen en een AED zijn toegankelijk voor de Corona-coördinator  

 De Corona-coördinator is in het bezit van beschermingsmiddelen en 

desinfectiemiddelen  

 Bij de ingang van het sportcomplex hangen duidelijke hygiëneregels die gelden op 

de accommodatie  

 Er is een duidelijke routing op het terrein zodat de 1,5 meter onderlinge afstand 

gewaarborgd wordt 

 Kinderen tot en met 12 jaar trainen met 2 teams op een half veld 

 Jeugd van 13 tot en met 18 jaar trainen met 1 team per half veld 

 

Richtlijnen voor de trainers en de spelers 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

 Er wordt uitsluitend getraind op het kunstgras, veld 1 en veld 3. De trainingen 

zullen worden uitgevoerd volgens een vooraf gemaakt overzicht met indelingen 

van teams en tijden 

 Trainers zullen de training goed voorbereiden met inachtneming van richtlijnen en 

protocollen 

 Alle trainingen vinden plaats tussen 17:00 en 19:15 uur 

 De eerste trainingen starten in de week van 4 mei (op 4 mei kan er tot 19:30 uur 

gebruik worden gemaakt van het sportcomplex i.v.m. Dodenherdenking) 

 Per groep zal er 1 trainer en 1 begeleider aanwezig zijn 

 Jeugd t/m 12 jaar dient ten alle tijden 1,5 meter afstand te houden van de 

trainer. Onderling kan er een partijtje worden gespeeld 

 Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling; Hier is dus geen 

partijvorm mogelijk 

 zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen 

gedeeld moeten worden  

 vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 

jaar is op geen enkel moment toegestaan  

 zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk 

kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen  

 trainers die als laatste hebben getraind zorgen ervoor dat alle materialen worden 

opgeborgen in de daarvoor bestemde ruimtes naast de trainingsvelden 

 De gedragsregels zullen vooraf aan de trainingen aan de kinderen / jongeren 

duidelijk worden gemaakt, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij 

tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden   



 De trainer en/of de Corona-coördinator hebben het recht een kind / jongere naar 

huis te sturen en van verdere deelname uit te sluiten op het moment dat 

gedragsregels worden overtreden 

 ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen 

klachten hebben of een gezinslid recent positief is getest op het nieuwe 

coronavirus (COVID-19)   

 wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen 

schudden   

 help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze er op 

aan wanneer dat niet gebeurt  

 houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk 

contact)  

 weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als 

niet-leden  

 volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van 

materialen  

 De kinderen komen niet eerder dan 5 minuten voor de starttijd naar de training. 

Er zal 15 minuten tussen de trainingen zitten om een voorspoedige doorloop te 

waarborgen. De kinderen moeten na afloop van de training direct vertrekken  

 

Routing op het sportpark 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

 Het sportcomplex wordt betreden via het kleine hek bij de fietsenstalling 

 Kinderen / jongeren die op veld 1 trainen betreden daarna direct veld 1 

 Kinderen / jongeren die op veld 3 trainen betreden daarna direct veld 3 

 Het sportcomplex zal worden verlaten via de toegang tot het hoofdveld (ingang 

kaartverkoop) 

 Eerst verlaten de kinderen / jongeren het complex vanaf veld 1 

 Vervolgens verlaten de kinderen / jongeren van veld 3 het complex, zijn verlaten 

het complex via het hek tussen veld 3 en veld 1 en lopen langs het veld richting 

loket kaartverkoop en verlaten daar het complex 

 Het is de bedoeling dat op het afgesproken tijdstip de kinderen / jongeren direct 

de training beëindigen en het sportcomplex direct verlaten. 

 de volgende groep kan pas het sportcomplex betreden, als eerder genoemde 

velden leeg zijn 

 Volg hierbij de aanwijzingen van de trainer / Corona-coördinator 

 Tijdens de trainingen is het sportcomplex gesloten. De Corona-coördinator is in 

het bezit van de sleutels 

 

 

 

 

 

 

 

 



Van en naar het sportcomplex 

 Voor trainers die met de auto komen het verzoek de auto in de daarvoor 

aangeven vakken te parkeren en de 1,5 meter afstand in acht te nemen 

 Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer (fiets / wandelen) naar het sportcomplex 

 Kom je met de fiets, zet je fiets op slot in de fietsenstalling. Houd hier ook 1,5 

meter afstand tussen de fietsen, er is ruimte genoeg 

 Voor kinderen / jongeren die toch met de auto worden gebracht geldt het “kiss 

and ride” principe. Afzetten en direct doorrijden. Ouders dienen zelf niet uit te 

stappen. Hou hierbij eenrichtingsverkeer aan  

 Vervolgens betreed je het sportcomplex en hou je de aangeven routing, zoals 

hierboven aangegeven, aan 

 

Contactpersonen 

Aanspreekpunt Gemeente:  

Gerard Konincks 

06-21123888 / veldvoetbal@svargon.nl 

 

Corona-Coördinatoren:  

Niels van Yperen 

06-51623014 / commercielezaken@svargon.nl 

 

Tjerk Schuurman 

06-27051871 / tschuurman@ziggo.nl 

 

Mark Flapper 

06-83440214 / mark.flapper@gmail.com 

 

Hans Half 

0622798330 / vliethans81@gmail.com 

 

Michal Skrzypecki 

06-45767954 / skrzypecki@gmail.com 

 

Roel Langelaar 

06-18433429 / roel.langelaar@gmail.com 

 

De namen van de dienstdoende coördinatoren zullen worden vermeld op het 

trainingsoverzicht dat op de website zal worden geplaatst. 
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