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Inleiding 
Onder strikte voorwaarden mag er weer worden gesport door kinderen t/m 18 jaar. 
Ook FC VVC wil hier op een verantwoorde wijze een bijdrage aan leveren. De Technische Commissie van FC VVC 
heeft de voorwaarden waarbinnen dit op een verantwoorden wijze kan gebeuren is in dit Plan van Aanpak (PvA) 
beschreven. Het spreekt voor zich dat de gezondheid van onze leden, hun familieleden en onze vrijwilligers 
belangrijk is en gewaarborgd moet zijn.  
 
NOC*NSF en de sportbonden hebben in overleg met het RIVM een sportprotocol opgesteld waarin omschreven 
staat hoe het sportaanbod er vanaf de openstelling uit dient te zien. Het gaat daarbij niet om specifieke 
oefenvormen, maar om gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden. Zie voor nadere 
duiding de volgende link: Sportprotocol NOC/NSF 
 

Handhaving regelgeving 
De handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen 
moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij fc VVC. Controle op 
overtreding van de maatregelen zal regelmatig plaatsvinden, al dan niet op basis van meldingen aan handhaving 
of politie. Bij overtreding van de maatregelen volgt, na waarschuwing, een boete van €4000,-. 
 

Pilotweek 
We starten op 5 mei 2020 met de leeftijden 6 t/m 14 jaar. Na de eerste week ‘oefenen’ worden de ervaringen 
geëvalueerd en indien nodig wordt het protocol/PvA aangepast. Na de pilotweek zullen de trainingen worden 
uitgebreid met groepen voor de leeftijden 15 t/m 18 jaar. 
 

Voorwaarden Openstelling sportcomplex VVC 

Sportcomplex FC VVC 
Het sportcomplex VVC (Montreallaan 1, Nieuw Vennep) blijft gesloten voor ouders. 
Alleen de kinderen worden toegelaten op het sportcomplex op de hierna bepaalde tijden en krijgen pas toegang 
ná toestemming en onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende Coronafunctionaris. De Coronafunctionaris 
staat in het kader van handhaving, bewaken van gezondheid en veiligheid en het naleven van de geldende 
regelgeving en (nood)verordeningen, in nauw contact met de Dienst Handhaving van de Gemeente 
Haarlemmermeer als naar het oordeel van de Coronafunctionaris hieraan geen gehoor wordt gegeven.  
 

Openstelling sportcomplex VVC 
Vanaf dinsdag 5 mei 2020 wordt het sportcomplex opengesteld en zullen de trainingen weer starten 
De eerste week wordt beschouwd als een ‘oefenweek’ (zie pilotweek) 
Het sportcomplex zal i.h.k.v. deze activiteiten tot 3 juli geopend zijn. Na 3 juli zal het sportcomplex voor alle 
activiteiten gesloten zijn 
 

Voor welke leeftijden 
De openstelling geldt voor kinderen in de leeftijdscategorie van 6 t/m 18 jaar. 
Er wordt gestart in twee fasen. De eerste fase is vanaf 5 mei 2020 met kinderen in de leeftijden 6 t/m 14 jaar. 
De tweede fase is in principe vanaf 12 mei met kinderen in de leeftijden 15 t/m 18 jaar. 
 

Coronafunctionaris 
De Coronafunctionaris is de door het VVC-bestuur gemandateerde officiële functionaris van de club en belast 
met de handhaving van de (verkeers-) regels zoals opgenomen en/of waarnaar wordt verwezen in dit protocol. 

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf
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De Coronafunctionaris is contactpersoon voor gemeente, dienst handhaving, trainers, ouders, bestuur en 
anderen. 
 
Zonder Coronafunctionaris is het niet toegestaan een activiteit te hebben. Bij ziekte of afwezigheid dient 
terstond de secretaris van FC VVC worden ingelicht en/of de verenigingsmanager, zodat er voor vervanging kan 
worden zorggedragen. 
 
De Coronafunctionaris is herkenbaar aan het gele hesje met daarop de tekst houdt 1.5 meter afstand. 
Voor de Coronafunctionarissen zijn er goedgekeurde mondkapjes aanwezig, veiligheidshandschoenen en een 
geel hesje aanwezig met daarop de tekst houdt 1.5 meter afstand.  
 
De aanwijzingen van de Coronafunctionaris dienen onverwijld te worden opgevolgd. 
 

Gedrag op het complex van FC VVC 
We vragen iedereen zich aan de regels te houden. Doe je dat niet dan mag de speler niet (meer) deelnemen aan 
de activiteiten en wordt de toegang tot het sportcomplex ontzegd. Er zal worden gehandeld naar de richtlijnen 
die zijn opgesteld door NOC/NSF en de verordeningen van de gemeente Haarlemmermeer. 
 

Ziektesymptomen 
Je blijft thuis als jij of een van gezinsleden/huisgenoten ziek is en/of verkouden is/bent. 
Je neemt niet deel aan een van de activiteiten en je meld je in dat geval af bij de trainer.  
 

1.5 meter 
Zorg dat je zoveel mogelijk de 1.5 meter regel in acht neemt, bij de leeftijd van 13 tot 18 is dit zelfs verplicht. 
De trainers houden in alle gevallen 1.5 meter afstand tot de spelers. Op deze regel wordt buitengewoon 
Streng gehandhaafd, wij zullen als FC VVC hier dan ook zeer regelmatig en streng op controleren. 
Daar waar de 1,5 meter van toepassing is op de spelers zal aangepaste oefenstof worden aangeboden.  
 

Toiletgebruik 
Het clubgebouw, de kantine en de kleedkamers blijven gesloten.  
Ga voor de training naar het toilet want ook hiervan kan geen gebruik gemaakt worden. 
Alleen onder begeleiding van de Coronafunctionaris kan bij hoge uitzondering gebruik gemaakt worden van het 
toilet. 
 

Overige gezondheidsmaatregelen 
Zorg dat je voor de training de handen hebt gewassen. 
Na afloop is er gelegenheid tot desinfecteren middels een gel. 
Wij raden alle kinderen aan om zelf een bidon of flesje met drinken mee te nemen.  Het is niet toegestaan  
om uit flesjes of bidons van andere kinderen te drinken.  Zet je naam op de bidon of drinkfles zodat 
duidelijk is welke bidon of drinkfles van wie is. 
Er worden geen handen geschud of high fives gegeven. Wij adviseren de trainers zichzelf te beschermen met 
beschermende handschoenen. 
 

Bereikbaarheid EHBO koffer en AED: 
De verantwoordelijke Coronafunctionaris  heeft de sleutel van de middendeur van het complex naar de  
fysioruimte (plaats van de AED) en daar zal ook de EHBO-tas klaar liggen. Toegang tot het gebouw gebeurd 
alleen onder begeleiding van verantwoordelijke Coronafunctionaris .. 
  



 Plan van Aanpak trainen in Coronatijd  

 
Pagina 4 

 

In en Uitstroom op het sportcomplex 

Wat hoort tot de verantwoordelijkheid van FC VVC m.b.t. het complex: 
Het parkeerterrein bij de ingang van ons sportcomplex op de Montreallaan 1 is een openbare ruimte. VVC 
handhaaft bij de gemarkeerde ingangspoort en de - uitgangspoort van het sportcomplex, maar niet op het 
parkeerterrein zelf, dat is de taak voor de Dienst Handhaving van de Gemeente Haarlemmermeer. Wel zijn er 
spelregels rondom halen en brengen van de kinderen, zie in- en uitstroom op het complex. 
 
De in- en uitstroom is een van de punten waar met strikte regels wordt gewerkt en waar de medewerking van 
alle ouders en spelers bij nodig is. Hierbij is de grootste kans aanwezig dat mensen met elkaar in contact komen 
en dat moet, gelet op de regels die hieromtrent gelden, worden voorkomen. 
 
Na iedere training wordt door de Coronafunctionaris centraal afgefloten. Trainers dienen na dit signaal zo 
spoedig mogelijk de trainingsmaterialen te verzamelen en te zorgen dat de spelers zich vervoegen naar de 
afgesproken plek om het complex weer te verlaten. 
 

Instroom 
De instroom start maximaal 10 minuten voor het begin van de activiteit en sluit 5 minuten voor het begin van de 
activiteit. De ouders wordt gevraagd dan ook niet eerder naar de club te komen dit geeft alleen maar overlast. 
Er is een "kiss & ride" zone ���� ingericht, alleen spelers mogen uit de auto de rest komt de auto niet uit! 
Om chaos te voorkomen allen uitstappen bij het hek niet al in een rij gaan wachten. Indien de speler te laat is 
voor de training en het hek inmiddels is gesloten, zal hij/zij geen toestemming meer krijgen tot het 
sportcomplex. 
 
Spelers lopen direct naar de instroomzone  (dit is het stukje afgezet parkeerterrein bij het ballenhok) en wachten 
daar bij hun groepje (met 1,5 meter afstand)  tot ze door de trainer opgehaald worden voor de training. 
Hier wordt streng gelet op het afstand houden. Doe je dat niet dan word je weggestuurd. 
Pas als de velden leeg zijn gaat het hek open en kunnen de spelers onder begeleiding van de trainer naar hun 
veld. Trainers kunnen bij de deur in het hek bij het ballenhok naar binnen op aanwijzing van de 
Coronafunctionaris. 
 
Voor wat betreft de spelers in de leeftijd van 13-18 jaar dient ook bij de ingang 1.5 meter in acht worden 
genomen. Ook hier geldt dat er streng op zal worden gehandhaafd. Bij constatering zal je naam worden 
genoteerd, bij een tweede keer zul je naar huis worden gestuurd en ben je niet meer welkom dit seizoen op 
trainingen bij FC VVC. Tevens zullen wij hiervan de ouders op de hoogte stellen. 
 

Uitstroom 
Bij het verlaten van de velden na het centrale eindsignaal zullen eerst de spelers van veld 5 het sportcomplex 
verlaten en vervolgens de spelers van veld 1 
 
Ouders die hun kinderen komen ophalen parkeren op de parkeerplaats en wachten IN hun auto tot de kinderen 
naar de auto komen. Als de kinderen in de auto zijn verlaat men het parkeerterrein. 
 
Ouders die op de fiets hun kinderen komen ophalen wachten (uiteraard op voldoende afstand) bij de fietsen en 
verlaten zodra hun kind er is direct het parkeerterrein. 
De kinderen worden door de trainers naar het hek begeleid en zoeken daarna zo snel mogelijk de auto op, om 
naar huis te kunnen vertrekken. 
Als alle kinderen weg zijn sluit de Coronafunctionaris het hek. 
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Plan van aanpak trainen in Corona tijd 

Regels Spelers en Trainers 
Alle trainers, ouders en spelers dienen het protocol van NOC NSF te hebben doorgenomen en hier naar te 
handelen! 
 

Voor wie starten de trainingen 
Behoudens de pilotweek starten de trainingen voor alle leden van FC VVC in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar. 
De aanwezigheid bij trainingen is op basis van vrijwilligheid er geldt zeker geen verplichting. 
Omdat we er allemaal vanuit zijn gegaan dat het seizoen was afgelopen, waren we al druk bezig met de 
voorbereiding van komend seizoen. We hebben derhalve besloten te starten met de “nieuwe” teams, rekening 
houdend met de huidige leeftijden. De indelingen zullen zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt via de 
officiële kanalen. Trainers die niet willen starten kunnen dit aangeven bij hun leeftijdscoördinator. Wij zullen 
hiervoor vervanging trachten te regelen.  
 

Trainingsmaterialen 
Het gehele complex is gesloten dus ook het ballenhok. Ieder team krijgt een eigen setje met dopjes, hesjes en 
ballen uitgereikt. Deze houdt de trainer bij zich en neemt deze de volgende training weer mee. 
Ballen worden niet van elkaars veld gehaald maar teruggeschoten de spelers blijven altijd op het 
gedeelte van het veld waar hun training plaats vindt. Indien de trainer van een betreffend team de 
trainingsmaterialen vergeet kunnen er ter plaatse GEEN vervangende materialen worden uitgereikt 
 

Trainingsmethodiek 

Voor de spelers in de leeftijden 13-18 jaar zal door de dienstdoende trainer aangepaste oefenstof worden 
aangeboden. Hoofd Jeugdopleiding is te benaderen voor de aangepaste oefenstof. 
 

Blessurebehandeling 

Indien in geval van nood er een blessurebehandeling moet plaatsvinden en de trainer binnen de straal van 1.5 
meter moet komen zijn er handschoenen en mondkapjes beschikbaar om deze handeling op een zo veilig 
mogelijke manier uit te voeren. 

 

Einddatum trainingen 
De activiteiten voor dit seizoen duren t/m 3 juli daarna zal het sportcomplex gesloten zijn 
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Situatieschets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
A: uitstapplaats en verzamelpunt instroom 
B: uitstroom hek veld 1 
C: tijdelijke fietsenstalling laatste parkeerplaats 

het verkeer zit elkaar zo niet in de weg en de ophalers kunnen parkeren en gaan pas weer weg als de 
brengers weg zijn de ouders op de fiets komen niet in contact met alle spelers die met de auto zijn  
 

 

A 

B 

C 
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