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COVID19 PROTOCOL OUDER/VERZORGER

Datum laatste wijziging woensdag 26 augustus 2020.

Beste ouder/verzorger,

Je brengt je kind of kinderen naar badminton. Zowel voor jou als de jeugd gelden �jdelijk nieuwe
regels voor zaalsport en badminton in verband met Covid19. Het is daarom belangrijk dat je dit
document goed leest. Neem samen met je kind hde algemene hygiëne regels door en vraag of ze de
aanwijzingen van de begeleiders en trainers zo goed mogelijk opvolgen.

BC Appoldro hanteert de landelijke en Apeldoornse regelgeving voor zaalsport en houdt
het protocol verantwoord sporten verenigingen en gemeenten van Badminton Nederland aan. We
hebben deze regelgeving in dit document overgenomen en op onze vereniging toegespitst. Het kan
zijn dat de overheid, gemeenten en instan�es regels rondom corona wijzigen. Dan zal dit document
aangepast worden en opnieuw onder de aandacht gebracht worden.

Door de toename van coronapa�ënten in Nederland zijn er strenge regels gesteld voor badminton.
We zijn ons ervan bewust dat dit protocol vrij extreem is en we hopen allemaal dat die regels snel
versoepelen. Tot dan zijn we als bestuur en als vereniging genoodzaakt deze regels te hanteren.

Je mag namelijk de zaal niet in. Alleen je kind. We hebben als bestuur deze harde beslissing moeten
nemen omdat we tot onze spijt de mensen nog de middelen hebben om een soepeler beleid te
hanteren. We hopen op je begrip en medewerking in deze vervelende situa�e. En laten we corona
samen verslaan zodat wij onze kinderen in de nabije toekomst weer kunnen zien sporten!

Hieronder een overzicht van de corona maatregelen en protocol van BC Appoldro:

Voor iedereen geldt:
• Gezond verstand gebruiken staat voorop;
• informeer jezelf en je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels;
• heb jij of je kind klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• blijf thuis als jij of je kind de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
o neusverkoudheid,
o hoesten,
o niezen,
o benauwdheid, of
o koorts.
o of keelpijn.

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer zodat ze je kunnen bereiken in nood;
• breng je kind(eren) niet naar de zaal als iemand in jouw huis koorts hee� (vanaf de 38 C°) en/ of
benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten hee�, mag je je kind weer
laten sporten;
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• breng je kind(eren) niet naar de zaal als iemand in jouw huishouden posi�ef getest is op het nieuwe
coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon
nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de zaal;
• draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of
naar de zaal;

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van badminton of blijf in de auto zi�en;
• houd ook buiten 1,5 m afstand van elkaar;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de zaal;
• schud geen handen.

Bij aankomst sporthal:
• zeker bij aankomst of vertrek is het erg belangrijk om afstand te houden.
Geef elkaar de ruimte en heb geduld;

• Neem afscheid van je kind en stuur ze naar de zaal;
• De naam van je kind komt op de presen�elijst als registra�e;
• registra�e is verplicht. Mocht er sprake zijn van een besme�ng dan weten we wie er allemaal in de
zaal aanwezig zijn geweest zodat wij of de GGD je kunnen contacten.

• als ouder/verzorger heb je verder geen toegang tot het gebouw. Dit geldt zowel
voor, �jdens als na de training;

• bij behoe�e aan het toilet mogen ouders/verzorgers één voor één naar binnen.
Deze persoon dient:
• de handen te desinfecteren met de beschikbare handgel bij de intekentafel;
• zichzelf ook in te schrijven;
• zich te houden aan de algemene hygiëneregels;

• als je een trainer wil spreken, geef het door aan je kind. Die kan het doorgeven en de trainer
komt naar de ingang voor een kort gesprek;

• direct na de sportac�viteit halen de ouder/verzorger de kinderen voor het gebouw op.
Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en houd 1,5 meter afstand van elkaar.
Het is door de wissel namelijk druk;

• volg eventueel aanwijzingen op van trainers, vrijwilligers, begeleiders en bestuursleden.

Het bestuur, de trainers en een aantal vrijwilligers zullen ac�ef toezicht houden op het naleven van de
regels en mensen aanspreken die het even vergeten zijn. Bij herhaling zullen we wat duidelijker
moeten worden. Bij het consequent niet naleven van de maatregelen gaan we met je in gesprek. Wij
verwachten echter dat dit niet nodig is aangezien we gewoon samen verantwoord willen sporten.
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Wat je kunt verwachten in de zaal:
Welke maatergelen hebben we getroffen om je kind(eren) zo veilig mogelijk te laten trainen?
Zo gaan we te werk:
• We hebben uitgebreid contact gehad met onze facilitair Accres en afspraken gemaakt over
extra schoonmaak, onze corona protocollen en corona-veiligheid van de zalen;

• Binnenkort melden we een corona-coördinator als centraal aanspreekpunt voor uw vragen
en opmerkingen m.b.t. Appoldro en corona.
• We hebben een team van vrijwilligers die ervoor zorgt dat registra�e en reinigingsmiddelen
elke avond klaar staan;

• ne�en worden opgezet en afgebroken door maximaal twee personen.
Vooraf en achteraf worden de handen gedesinfecteerd;

• overig trainingsmateriaal zoals dopjes, pylonen en dergelijke wordt door de trainer en assistenten
zelf neergelegd of –gezet, spelers blijven er zo veel als mogelijk met de handen vanaf;

• shu�les worden door vereniging bewaard, voor iedere trainingsgroep aparte shu�les;
• trainers en assistenten hebben een uitgebreide instruc�e gehad over de wijze waarop ze de
jeugd-protocol moeten toepassen;

• trainers en assistenten vermijden geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
• trainers en assistenten nemen de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
• voor alle lee�ijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben.
Tijdens trainingen en wedstrijden hoe� geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het
voor de sport noodzakelijk is;

• trainers en assistenten houden 1,5 meter afstand met jeugd van 13 jaar en ouder tenzij
noodzakelijk voor beoefening/begeleiding van de sport;

• er wordt �jdens de training gelet op klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
(licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;

• de ven�la�e in de zalen voldoet aan de richtlijnen en zo nodig worden deuren open gezet voor
voldoende ven�la�e;

• Trainers en assistenten houden onderling 1,5 meter afstand tussen elkaar.

Heb je vragen of onduidelijkheden: mail één van de bestuursleden:
Sander Ernst: voorzi�er@bcappoldro.nl
Hans Agte: vicevoorzi�er@bcappoldro.nl

Voor contact met de trainer:
Mar�jn Hendal: jeugdtrainer@bcappoldro.nl
Meedenken met het bestuur en sugges�es van de leden zijn van harte welkom!

Deze en meer informa�e kun je hier vinden :
h�ps://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blij�-norm
h�ps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
h�ps://nocnsf.nl/sportprotocol
h�ps://www.badminton.nl/overzicht-berichtgeving-badminton-en-corona


