
 

Postbus 46, 1530 AA Wormer 
De Drie Morgen 2, 1531 SJ Wormer  Pagina 1 van 3

  
 

Protocol korfbalvereniging GG/IJskoud de Beste – versie 25 september 2021 

Dit protocol is gericht op het organiseren van competitie wedstrijden en gemeenschappelijke 
trainingsactiviteiten voor alle leeftijdsgroepen bij korfbalvereniging GG/IJskoud de Beste (GG).  

Als basis voor dit protocol hebben we als uitgangspunt het door de NOC*NSF gepubliceerde 
Algemeen protocol verantwoord sporten geraadpleegd en de adviezen van het KNKV opgevolgd.   

Wij zullen dit protocol in laten gaan op 25 september 2021.  

De cursief beschreven tekst geeft aan wat GG speciaal heeft ingericht. Indien er geen cursief stuk 
staat beschreven volgen we minimaal de richtlijnen van de NOC*NSF en of de adviezen van het 
KNKV.  
 
Contactpersoon en aanspreekpunt voor dit protocol en de Coronacoördinatoren: 
Eerste contactpersoon 
Erik Koomen  
Rol: Bestuurslid Korfbal Technische Zaken 
Email: eko.koomen@quicknet.nl 
Mobiel: 06-23977674  
 
Tweede contactpersoon 
Rick de Wit 
Rol: Voorzitter KV Groen Geel IJskoud de beste  
E-mail: rickdewit@hetnet.nl  
Mobiel: 06-28953029 
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Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  
 

 heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

 ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts 
en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

 was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;  

 schud geen handen;  

 vermijd drukte;  

 neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 

 

Maatregelen die GG heeft genomen op basis van het NOC*NSF sportprotocol en de adviezen van 
het KNKV. 
 
Vanaf 25 september is het mogelijk toegang tot de horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs. 
Voor de sport zijn een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om in een deel van de 
multifunctionele locatie, de daarin aanwezige horeca af te scheiden van de rest van de ruimte, zodat 
de rest van de locatie gebruikt kan worden zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk is dat er een 
duidelijk afgescheiden gedeelte binnen de horeca moet zijn.  
 
Wanneer er wel een coronatoegangsbewijs nodig is: 

 Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte van de 
horeca. 

 Wanneer de sportbeoefening in de horeca plaats vindt. 

Wanneer er geen coronatoegangsbewijs nodig is: 

 Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken. 

 Het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten de kantine. 

Onze kantine is op wedstrijddagen geopend vanaf 30 minuten voor de eerste wedstrijd tot 
maximaal 1 uur na de laatste wedstrijd. Het afgescheiden horeca-gedeelte is te bereiken via de 
normale ingang. Op speeldagen van GG 1 zal daar tussen 15.00 en 19.00 uur om uw 
coronatoegangsbewijs gevraagd worden. Buiten deze tijden vindt de controle 
steekproefsgewijs plaats bij het plaatsen van een bestelling aan de bar. 

Het afhaalgedeelte is te bereiken via het terras. Voor het afhalen en het nuttigen van 
consumpties op het terras is geen coronatoegangsbewijs nodig.  

 stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één 
herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) 
duidelijk hoe die te bereiken is.  

 
GG heeft meerdere Corona coördinatoren aangesteld. Indien nodig zullen deze toezien op de 
juiste toepassing van de protocollen. Deze coördinatoren rapporteren rechtstreeks aan het 
bestuur en de bovenstaande contactpersonen. Coördinatoren zullen zichtbaar gemaakt worden 
door middel van een groen 1.5 meter hesje. 
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 zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of 
tref daarvoor maatregelen;  

 zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en 
grendel zitten;  

 kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden.  

GG opent de kleedkamer en de douches op wedstrijddagen en bij uitzondering tijdens 
trainingsdagen. Na gebruik zullen de kleedkamers worden gereinigd.  
 

 instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige 
manier sportaanbod kunnen uitvoeren;  

 wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. 

 communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, 
medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar 
aanwezig zijn op de sportlocatie;  

De regels die wij hanteren zijn gepubliceerd op onze website en te vinden via de KNKV app. 

 zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen 
voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);  

 zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit wedstrijd;  

 maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee 
sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;  

 geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze 
waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en 
wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;  

 Indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen 
vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron-en contactonderzoek 
om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD geeft aan welke quarantaine 
maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;  
 

 Voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste werking 
van aanwezig ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd. 
Aanpassingen van instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en 
onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd;  

 in het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te 
zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. RIVM geeft hierover ook 
adviezen, hier vindbaar. Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de gemeente;  

 


