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Inleidend 

De activiteiten die Jong Nederland Tubbergen organiseert voor de jeugd vallen te verdelen in de pijlers sport en 

spel, creativiteit en buitenleven. Wij zijn ons bewust van de grote verantwoordelijkheid die hoort bij het 

aanbieden van sportactiviteiten in deze tijd van Corona. Daarom hebben wij dit protocol opgesteld conform de 

richtlijnen van het RIVM. Ook de aanpassingen van 29 September 2020 zijn hierin opgenomen. Leidend hierin 

zijn het protocol van het NOC-NSF en de aanvullingen voor de regio Twente. 

 

Sportlocatie  

De activiteiten vinden plaats op het ruime sportveld bij de blokhut De Schoehorst aan de Havezatestraat 5, 

Tubbergen. Naast de blokhut is een fietsenstalling aanwezig waar de leden hun fietsen kunnen parkeren. Voor 

de leiding is er een apart fietsenrek en parkeerplaats. Activiteiten vinden soms ook plaats in het bos aan de 

Haarweg en in het dorp.  

 

Faciliteiten  

In de blokhut zijn ruime sanitaire voorzieningen aanwezig. Voorafgaand en na afloop van de groepsavond 

worden de toiletten gereinigd en de handcontactpunten gedesinfecteerd met 70% alcohol. Om onnodig 

gebruik van de toiletten te voorkomen is er buiten aan achterzijde van de blokhut (kant van het veld) een 

handenwasvoorziening ingericht. Leden en leiders wassen bij aankomst en vertrek hun handen gedurende 

minstens 20 seconden met water en zeep.  

 

Leeftijdsgroepen  

Het bestuur heeft besloten om weer groepsavonden te organiseren. De aanvullende regels voor  

1,5 m afstand houden boven 18 jaar is verderop beschreven. Dit betekent dat onze oudste groep (16+) groep 

hier rekening mee moet houden. Daarnaast hebben wij besloten om maximaal 30 kinderen toe te laten per 

groepsavond. Dit betekent dat de groepen met meer dan 30 kinderen de groep in tweeën splitsen en voor 

iedere subgroep om de week een groepsavond organiseren. Door de gescheiden groepsavonden of 

tussenliggende tijd per speltak ontstaat er geen enkel contact tussen de verschillende leeftijden.  

Jong Nederland Tubbergen heeft de volgende week indeling  

• Minioren (jongens en meisjes); 4 t/m 6 jaar; vrijdag 18:00 – 19.15 uur  

• Maxioren (jongens en meisjes); 7 t/m 9 jaar; maandag 18.30 – 20.00 uur   

• Junioren (jongens en meisjes); 10 t/m 12 jaar; dinsdag 18.30 – 20.00 uur   

• Senioren (jongens en meisjes); 13 t/m 16 jaar; vrijdagavond; 19:30 – 21:00 uur  

• 16+ (jongens en meisjes); 16 t/m 22 jaar; Vrijdagavond 21:15-22:30 uur 

 

 

 

Coördinatie  

De coördinatie van alle maatregelen rondom Corona en de zorg voor de naleving van de regels liggen bij Dennis 

Kroezen (voorzitter). Er is een speltakverantwoordelijke ‘Corona’ aangewezen die zorg draagt voor het toezicht 

(zie laatste pagina).  

 

Vermenging van leeftijdsgroepen 

Van vermenging van leeftijdsgroepen is bij Jong Nederland Tubbergen geen sprake.  

 

Toegang tot de accommodatie  

De speelzalen binnen blijven gesloten tenzij het slecht weer is. Wel blijven binnen de toiletten toegankelijk.  
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Aankomst bij de blokhut  

• Toegang tot het terrein is alleen voor leden van de betreffende groepsavond (zie hierboven). 

• Toegang tot het terrein is mogelijk vanaf 10 minuten voor aanvang van de groepsavond.  

• Leden komen zoveel mogelijk op de fiets.  

• Eventueel brengen ouders zelf hun kind(eren) naar de blokhut.  

• Bij de entree van de parkeerplaats worden de kinderen uit de auto gelaten. De auto parkeren is niet 

toegestaan.  

• Ouders betreden het terrein van de blokhut NIET. Indien er vragen zijn van ouders nemen deze 

telefonisch contact op met de speltakverantwoordelijke (zie laatste pagina deze brief)  

• Leden parkeren hun fiets in de fietsenrekken voor jeugdleden (Volg de aanwijzingen / markeringen ter 

plaatse).  

• Leiders parkeren hun fiets in een apart fietsenrek. (Volg de aanwijzingen / markeringen ter plaatse).  

• Tijdens bijeenkomsten zal het terrein afgesloten zijn voor bezoekers  

• De leiding zal bijhouden wie van de leden en leiding aanwezig zijn in verband met een 

contactonderzoek bij besmetting van een van de leden of leiding 

 

Regels voor 1,5 m afstand houden boven 18 jaar 

(specifiek voor speltak 16+ )  

Om ten alle tijde de afstand te kunnen borgen, zal het programma uitgebreid worden voorbereid en 

uitgewerkt. Afstand houden is voor leden boven de 18 jaar bij sport, spel en bewegen niet nodig. Bij andere 

activiteiten houden zij wel 1,5 meter afstand tot elkaar. Als er leden onder de 18 jaar bij zijn dienen zij zich te 

houden aan de afstandsregels voor 18+.  

  

Toegang blokhut  

Toegang tot de blokhut is niet toegestaan, behalve na toestemming van een leider. Kinderen gaan voor vertrek 

thuis naar de WC om onnodig gebruik van de Wc's in de blokhut te voorkomen.  

 

Toiletten  

• De toiletten zijn via 1 deur toegankelijk, te weten de algemene toegangsdeur tot de blokhut.  

• De toegangsdeur blijft tijdens de groepsavond geopend, zodat de deurklink niet wordt aangeraakt. 

• Bij de toiletten is leiding aanwezig om na gebruik met 70% alcohol de ruimte te ontsmetten zodat 

hygiëne gewaarborgd blijft.  

• Leiders gaan naar hiervoor specifiek aangewezen WC afgescheiden van toiletvoorziening leden.  

 

Veiligheids-en hygiënemaatregelen  

• Handcontactpunten zoals deurknoppen, lichtknoppen, kranen en drukknoppen op Wc's worden vóór 

en na de groepsavond door de leiding gedesinfecteerd met 70% alcohol en een papieren doekje.  

• Buiten de blokhut zijn een tweetal wasbakken geïnstalleerd waar jeugdleden en leiders vóór en na de 

groepsavond hun handen wassen met water en zeep.  

• De EHBO-koffers zijn aangevuld en eenvoudig te vinden direct naast de deur van de speelruimte en de 

wasbak buiten.  

• De speelruimtes binnen blijven gesloten tenzij het slecht weer is. Wanneer deze wel gebruikt worden 

zijn de ramen geopend voor maximale ventilatie. 

• Leiders en leden gaan voor vertrek naar de blokhut thuis naar de WC, zodat WC bezoeken in de 

blokhut zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.  

• De Wc's zijn toegankelijk na toestemming van een leider.  

• Op alle Wc's zijn altijd voldoende zeep en papier aanwezig, alsmede een prullenbak zonder deksel.  

• Materialen worden na gebruik gedesinfecteerd met 70% alcohol.  
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• Leiders gaan naar de hiervoor specifiek aangewezen WC.  

• EHBO wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van het Rode Kruis 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/  

• De huidige huis en gedragsregels worden gehandhaafd en specifiek toegevoegd bij 2e formele 

waarschuwing speltakverantwoordelijke zal het lid naar huis gestuurd worden om richtlijnen ten alle 

tijden te kunnen handhaven.  

• 1,5 m afstand tussen leiders onderling wordt gehanteerd tenzij ze bezig zijn met een activiteit. 

• De Minioren, Maxioren en Junioren hoeven geen afstand tot de leiding te houden. De Senioren 

moeten dat wel tenzij we met een spel bezig zijn. 

 

Communicatie  

De groepsverantwoordelijken dragen zorg voor een uitgebreide instructie aan de overige leiders. Het protocol 

wordt uitvoerig doorgenomen en leiders tekenen voor ontvangst en zijn daarna aanspreekbaar op de naleving 

van het protocol. Ouders en jeugdleden worden uitgebreid geïnformeerd door een inleidende brief met een 

protocol dat is gebaseerd op de voorbeelden van NOC-NSF, toegespitst op onze vereniging en onze activiteiten. 

 

Contactgegevens Groepsverantwoordelijke / afmelden bij  

Minioren Anouk Oude Luttikhuis 06 - 29 75 16 97  

Maxioren Martijn Lohuis 06 - 21 21 23 73  

Junioren Peter Tulk 06 - 83 59 72 81  

Senioren Dennis Kroezen 06 - 53 58 43 51  

Coördinator Maatregelen / Voorzitter Dennis Kroezen 06 - 53 58 43 51  

 

Vertrouwend u hiermee op de hoogte te hebben gebracht en er kunnen wijzigingen in de regels plaatsvinden. 

Hierover zullen wij u dan separaat informeren.  

 

Graag tot ziens,  

Bestuur/leiding/vrijwilligers Jong Nederland Tubbergen 


