plan van aanpak t.a.v.: checklist maatregelen voor het gebruik van de
Haagse Sportaccommodaties.
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Vereniging:
Contactpersoon:

ïelefoonnummer:
Email:

I

Peterde Brabander

I

too+ttgttsz
i-pàiér@rianscni.nr

Contactpe rsoon/Toezichthouder accom modatie

Telefoonnummer
Email:

I

PeterdeBmbander

loo+ttgttsz
I

I

peter@kianschi.nl

begeleiden zoals in het
De vereniging verklaart hierbij dat zij de (sport)activiteiten organiseren en

protocol van de sportbond en de richtlijnen van de gemeente Den Haag beschrijven'
De vereniging vraagt toestemming voor het gebruik van de accommodatie:

I wll*bÉ; t;;t"tri.s *^ d;P*rs
Er is een Corona-coördinator binnen de vereniEing

toe zijn dat er 3 en streven is om dat er
te zware belasting te zijn'
ó 6 te laten worden. Zodat men elkaar kan aflossen en het niet een al
Er zíjn afspraken gemaakt met ouders van kinderen. Tot nu

Er is

5

altiid een toezichthouder aanwezig

dat er training
Contactpersoon/ toezichthouder ben ik zelf. lk ben ten alle tijden op de momenten
locatie en het
wordt gegeven aanwezig en ben ook degene die het meest op de hoogte is van de
van de bewegwijzering
reilen en zeilen ervan. Verder ben ik ook verantwoordelijk voor het ophangen
goed
lopen van de
en de regels op de locatie en de andere zaken die noodzakelijk zijn voor het
activiteiten op de locatie voor het corona protocol
Plan gezondheid voor begeleiders/trainers

protocol. Misschien met een mede
lk geef zelf de trainingen en ik ken alle regels van het corona

trainer

1.
2.
3.

lk zorg dat ik m'n trainingen goed voorbereid heb
w88'
lk zorg dat de training klaar staat voor de sporters zodat ze niet hoeven te
en de eventuele
lk zorg dat ik ten attelilaen minimaal 1-,5 m afstand houd met m'n kinderen
mede trainer
a. Dit betekent dus dat of ik de oefeningen voor doe met een zelfgemaakt maatje'
b. Dat ik de oefening voor laat doen door een kind
c. of dat ik gebruik maak van lesbrieven die de oefening uitlegt'

gezondheid tijdens de trainingen
De volgende maatregelen zullen zijn ondernomen t.a.v. de
via de social media de regels worden toe gestuurd zodat ze weten dat ze niet

1.

Alle leden worden
a. Op de club naar het toilet mogen gaan
b, Hun handen daar niet mogen wassen
c. Thuis douchen
d. En omgekleed op de club aankomen omdat ze geen gebruik mogen maken van de

e.
f.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
g.
9.

kleedkamers
zijn
Dat ze niet eerder dan 10 minuten voor de training aanwezig mogen
naar huis gaan'
direct
maar
hangen
blijven
En dat ze na de training niet buiten moeten

vragen die ze hebben
Alle corona coördinatoren krijgen de regels opgestuurd en eventuele
Nour lsmael van
probeer ik te beantwoorden waar mogelijk en anders zal ik ze doorsturen naar
de gemeente Den Haag.
en anders speel ik ze door
Verder kunnen ouders met hun vragen bij mij terecht waar mogelijk
naar Nour lsmaelvan de gemeente Den Haag
met afzetlint'
Verder zullen de toiletten en kleedkamers op de locatie afgezet worden
(op het plein) zullen de regels voor
Aan de ingang, uitgang en buiten bij de training locatie
trainers, ouders, en sporters worden opgehangen'
gebruikt als ingang. Bij de ingang zal ook duidelijk
De normale ingang van de locatie zal worden
Dit om extra te
gemaakt 1.niuo.tt geplastificeerd A-4'tje dat de poort als uitgang dient'

worden
voorkomen dat de kinderen elkaar kruisen'
judoka's binnen minimaal op 1,5 m afstand
De corona verantwoordelijke zorgt ervoor dat alle
zijn door dit goed te regelen.
worden geleid middels afzetlint waar
De kinderen zullen direct door de zaal naar de nooduitgang
ze het achterPlein betreden
Verder is er aanwezig:
a. Een aantal spraybussen met desinfectant
b. Een of meerdere volledige EHBO sets
c. Een AED (aanwezig in Onze zaal, hangt bij een grote oranje EHBQ-koffer aan de muur bij

het bureau in de zaal)
houden aan de gestelde regels'
10. Niet leden mogen ook mee doen aan de training mits ze zich
Plan schoonmaak uitgifte materialen
dan zorg ik dat er
t. Als er oefeningen zijn die de sporters moeten uitvoeren met gedeeld materiaal
het materiaal waar het is aangeraakt
desinfectant bij dat onderdeel staat en dat na iedere beurt

wordt gedesi nfecteerd.
a. Mocht dit niet de bedoeling zijn dan zal ik geen gebruik maken van die spullen' Graag
even antwoord hierop' Of het wel of niet is toegestaan'

1.

2.

dat de leden met minimaal 1-'5 het pand
De corona coördinator zal bij de ingang erop toezien

direct weer naar buiten naar het
betreden. Middels weg bewilzerinj en afzetlint zullen de leden
zijn en dat er minimaal L'5 wordt
achterplein worden gÀtuurd. Zodat zezo kort mogelijk binnen

aangehouden.
losse oefeningen
Tijdens de training zal er gebruik worden gemaakt van
zijn'
individueel
a. Organisatie vormen zullen

i.
ii.

3.

En bijvoorbeeld circuit vorm
Of klassikaal maar dan individueel
verlaten en ook niet blijven hangen'
Na de training zullen ze direct via de poort het sportterrein

4.

Niet leden mogen ook mee doen aan de training mits ze zich houden aan de gestelde regels,

Communicatie op website
Alle regels en het trainingsrooster zullen op de website en over de whatsapp worden
gecommuniceerd.
Routing op sPortPark uitgevoerd
1-,5m
De corona coördinator zal erop toezien dat er buiten, in het pand en tijdens de trainingen
afsta nd wordt gehouden.
dat dat de
Bij de ingang van het pand zal er middels geplastificeerde a- 'tjes worden aangegeven
niet op de
ingang is, en dat de kinderen bij de poort moeten worden opgehaald. Ouders zullen
zijn.
mede
trainer
of
coördinator
geen
corona
training worden toegelaten als ze

1.

2.
3.
4.
5.

gaan zodat ze
Ook zal er komen te hangen dat de kinderen direct naar de nooduitgang moeten
daar het plein op komen en (zo goed als) direct kunnen beginnen met sporten'
Middels afzetlint wordt de route aangegeven die de leden moeten belopen'
afgezet'
Ook met afzetlint en geplastificeerde a-4'tjes worden de kleedkamers en de toiletten
kinderen moeten
Op het hek zal duidelijk komen te staan dat dat de uitgang is en dat ouders hun
die niet
sporters
voor
geld
ook
natuurlijk
Dit
ophalen en direct ook daarna moeten vertrekken.
worden oPgehaald.

Hvgiëne: desinfectievoorzieningen:

1.

ls zal genoeg aanwezig:
Een aantal spraybussen met desinfectant

a.
b.
c.
d.
e.

PaPieren zakdoekjes
Prullenbakken
Een of meerdere volledige EHBO sets

aan de muur bij
Een AED (aanwezig in onze zaal, hangt bij een grote oranje EHBO-koffer

het bureau in de zaal)
Vereniging heeft Programma:

leden.
aan dezelfde
Vanzelfsprekend zal dit goed gecommuniceerd worden met de leden en voldoen
omstandigheden en eisen die hierboven worden opgenoemd'

we zullen beginnen met woensdag weer

de trainingen opstarten

t. 13:20 - 13:30 uur verzamelen kleuters (4tlm6ir\ komen binnen via normale ingang
2. L3:30 - 14:10 uur training kleuters
3. 14:10 - 14:15 uur kleuters vertrekken direct via het hek
4. ],4:20 - L4:30 uur verzamelen kinderen (6t/m 8) komen binnen via normale ingang
5. 74:30 - l-5:10 uur training
6. 15:1.0 - 15:L5 uur kinderen vertrekken direct via het hek

- 15:30 uur verzamelen kinderen (9t/m 12) komen binnen
* 16:1O uur training
16:10 - 16:15 uur kinderen vertrekken direct via het hek

15:20
15:30

7.
8.
9.

via normale lngang

ingang
L6:2O- 16:30 uur vërzamelen kinderen (13t/m 18) komen binnen via normale
1l . 17:30 - 17:10 uur trainÍng
L2 . L7:LO.-L7:15 uur kinderen vertrekken direct via het hek

10

.

Er

wel even weten dan Pa,F,ik-dat toe.

dit toe lFAt natuurliik.

