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COVID-19 PROTOCOL
ZOMER 2020



COVID-19 PROTOCOL
VOETBAL EN FUN CAMPS 2020 
De organisatie van de Twentsche voetbalschool zal zich houden aan alle regels 
die worden geadviseerd en opgelegd door de gemeente Enschede, RIVM en de 
sportbonden. 

Het protocol is er om de veiligheid van deelnemers, ouders van deelnemers, 
coördinator en trainers te waarborgen. Het protocol zorgt voor een veilige, 
hygiënische en verantwoorde sportomgeving. In dit protocol zijn de volgende 
hoofdstukken opgenomen:

Inhoud protocol: 

Algemene regels
Ontvangst
Omkleden-kleedkamergebruik
Eten en drinken
Programma
Toiletgebruik
Hygiëne/Voorzorgsmaatregelen
Vertrek



ALGEMENE REGELS
Regel 1 
Dit protocol wordt ook altijd voorafgaande aan het event per e-mail verzonden naar 
alle deelnemers

Regel 2 
De Coördinator en Trainers zijn geïnstrueerd conform dit protocol en werken dan ook 
nauwgezet conform dit protocol

Regel 3 
Ouders kunnen vanwege alle maatregelen enkel hun (klein)kind brengen en halen 
bij het sportcomplex conform het verderop gecommuniceerde tijdschema. Omdat de 
gezondheid voor een ieder boven alles gaat is het betreden van het sportcomplex 
voor hen helaas niet toegestaan

Regel 4 
Deelnemers of ouders van deelnemers blijven bij ziekte conform de algemene 
COVID-19 regels uiteraard thuis



ONTVANGST
Het is belangrijk dat de ontvangst gestroomlijnd verloopt. Dit betekent dat iedere 
groep (maximaal 14 kinderen) binnen een tijdslot van 10 minuten wordt ontvangen. De 
deelnemers ontvangen in de informatiemail (uiterlijk 4 dagen voor aanvang) tevens het 
groepsnummer en de tijd waarop zij verwacht worden.

De deelnemers worden (eenrichtingsverkeer op de parkeerplaats) mogelijk afgezet 
door een ouder/verzorger die vervolgens doorrijdt en het complex niet betreedt. 
De coördinator verwelkomt de kinderen op de parkeerplaats bij de ingang van het 
sportcomplex en zorgt dat zij naar hun juiste groep met bijbehorende trainer lopen. De 
deelnemer wordt ontvangen door zijn/haar trainer en ontvangt het tenue (shirt, broek en 
kousen).

Ontvangst groep 1: tussen 8.25 uur – 8.30 uur
Ontvangst groep 2: tussen 8.30 uur – 8.35 uur
Ontvangst groep 3: tussen 8.35 uur – 8.40 uur
Ontvangst groep 4: tussen 8.40 uur – 8.45 uur
Ontvangst groep 5:   tussen 8.45 uur – 8.50 uur
Ontvangst groep 6:   tussen 8.50 uur – 8.55 uur

OMKLEDEN
Wanneer de groep compleet is (maximaal 8 deelnemers) wordt de groep door de trainer 
welkom geheten en worden de basisafspraken en regels gecommuniceerd. Vervolgens 
loopt de groep kinderen naar de kleedkamer (er is één kleedkamer voor jongens en één 
kleedkamer voor meisjes). Wanneer alle kinderen (op dag 1) omgekleed zijn lopen ze 
gezamenlijk onder begeleiding van de trainer (die bij de opgang van het veld wacht) het 
veld op en daar begint het programma voor deze groep. De volgende groep loopt vanaf 
de ontvangst pas naar de kleedkamers wanneer de vorige groep het veld betreedt. Op 
dag 2 en 3 komen de kinderen in het tenue naar het sportcomplex (zodat er alleen nog 
voetbalschoenen aangedaan hoeven te worden).



DRINKEN
Drinken wordt verzorgd door de organisatie. Kinderen krijgen verpakt drinken en 
kunnen deze na gebruik direct weggooien. ER IS GEEN LUNCH OMDAT DIT WORDT 
AFGERADEN DOOR HET RIVM. De groepen zullen niet tegelijk aan de drinkpauze 
deelnemen 

PROGRAMMA
Er kunnen maximaal 48 deelnemers deelnemen. Deze kinderen worden ingedeeld in 6 
groepen van 8 kinderen (teams). Daarnaast zorgen wij voor een maximale spreiding over 
het veld.

TOILETTEN
Er is voor de jongens en meisjes een aparte toilet beschikbaar om gebruik van te maken, 
bij toiletgebruik wordt de deelnemer er door zijn/haar trainer op geattendeerd handen te 
wassen met zeep. De coördinator maakt gedurende de dag de toiletten (na de pauzes en 
einde dag) schoon.

HYGIENE / VOORZORGSMAATREGELEN
Er worden een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. De trainers die worden ingezet 
zullen over het algemeen vallen in de leeftijdscategorie 18 – 23 jaar en begeleiden voor-
namelijk vanuit de hoek van het speelveld op minimaal 1,5 meter afstand van de kinderen. 
Voorafgaand en na de pauzes wassen alle kinderen hun handen op de toilet met zeep.

De coördinator en trainers gebruiken desinfecterende handgel daarnaast zijn er voor de 
trainers en coördinator extra beschermende middelen beschikbaar in de vorm van hand-
schoenen.



VERTREK
Het is belangrijk dat het vertrek gestroomlijnd verloopt. Net als bij de ontvangst zal bij 
het vertrek dit ook groepsgewijs plaatsvinden. De trainer begeleid zijn/haar groep 
naar de parkeerplaats, de deelnemers worden daar vervolgens opgehaald door ouders 
dan wel verzorgers (eenrichtingsverkeer op de parkeerplaats).

Vertrek groep 1: 12.30 uur
Vertrek groep 2: 12.35 uur
Vertrek groep 3: 12.40 uur
Vertrek groep 4: 12.45 uur
Vertrek groep 5:  12.50 uur
Vertrek groep 6:     12.55 uur 



VRAGEN OVER DIT PROTOCOL?
Mail ons op info@twentschevoetbalschool.nl
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