
 

  

Lokaal protocol veilig sporten 
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Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen:  

 
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
• Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. 

Onderlinge (club) traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 
1,5 meter maatregel in acht genomen te worden;  

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je 
weer naar buiten en sporten;  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus 
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon 
nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste 
contact;  

• Wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;  

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten 
jouw huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 12 jaar)  

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
• Ga naar het toilet voordat je naar de club vertrekt thuis;  
• Was voor de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 

seconden;  
• Was je handen met water en zeep na het bezoek aan de sportlocatie;  
• Douche thuis en niet op de sportlocatie;  
• Vermijd het aanraken van je gezicht;  
• Schud geen handen;  
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie 

en ga direct daarna naar huis;  
• Maak geen gebruik van het openbaar vervoer om naar de sportaccommodatie 

te gaan.  
 
  



1. Sporten in verenigingsverband (buitensportverenigingen)  

Doelgroep: herstart sportactiviteiten voor jeugd in de leeftijdscategorie 4-12, 13-18 jaar 
en volwassenen. 

  
Locatie: op de accommodatie van de sportverengingen.  
 
Voorwaarden om als sportvereniging in aanmerking te komen voor herstarten 

• Eén persoon is altijd op de accommodatie aanwezig wanneer gesport wordt. Deze 
persoon (“met geel/ oranje hesje”) ziet toe op naleving van de richtlijnen. Het 
bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de gehele vereniging en 
zijn gebruikers.  

• Tijdens openstelling zichtbare toegangscontrole aan de ingang/poort met hesje. 
Toegang bij de ingang/poort wordt er gecontroleerd op leeftijd van sporters, geen 
ouders, ziekteverschijnselen. Op het moment dat toegangscontroleur er niet is 
moet poort afgesloten zijn. Communiceer met de leden welke toegangspoort 
opengesteld wordt.  

• Kleedruimtes, toiletvoorzieningen en kantines blijven gesloten.  
• Accommodatie moet voldoende ruimte hebben om 1,5 m afstand onderling in acht 

te kunnen nemen.  
• Groepsgrootte maximaal 20 kinderen per trainer. Bij meerdere groepen moet er 

voldoende afstand zijn tussen de groepen.  
• Trainer houdt minimaal 1,5 meter afstand tot sporters.  
• Inrichten van rijroutes, kiss and ride stroken en fiets parkeergelegenheid.  
• Verantwoordelijk voor aanwezigheid van handpompjes. Per trainer is een 

handpompje beschikbaar.  
• Organisatie is verplicht sportmateriaal bij het wisselen van een groep te 

desinfecteren. 
• Zorg voor voldoende wisseltijd tussen groepen die gebruik maken van hetzelfde 

veld, zodat er gedoseerd een toe- en afvoer ontstaat op het veld. Mogelijk 
looproutes inrichten.  

• Zorg voor bereikbaarheid van EHBO en/of AED. 
• Bij voorkeur alleen sporten op kunstgrasvelden. Indien niet mogelijk dan vooraf 

afstemming met beheer i.v.m. gepland groot onderhoud aan alle 
natuurgrasvelden. 

 
Spelregels voor ouders en kinderen 

• Kinderen dienen zich thuis om te kleden, zelf (zonder ouders) naar de locatie 
komen of worden afgezet door een begeleider waarbij het aantal contacten op een 
‘kiss & ride’ moet worden beperkt.  

• Ten hoogste 10 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig om (onnodige) 
groepsvorming te voorkomen.  

• Voor & na de training handen wassen (onder verantwoordelijkheid van ouders).  
• Geen onnodig fysiek contact (handen schudden, high fives, yellen, slidings 

etc.) voor de kinderen tot 12 jaar geldt dat zij ‘sporttechnisch’ contact mogen 
hebben. Jongeren van 13 tot 18 jaar en volwassenen mogen helemaal geen 
contact hebben.  

• Je mag alleen komen als je klachtenvrij bent.  
• Het is verboden om vooraf of na afloop op locatie te blijven hangen.  
• Ouders en of supporters zijn niet toegestaan op de accommodatie.  
• Spugen is verboden. 

  
 
 
 
 
 



Handhaving 
De vereniging bepaalt of ze een vaste handhaver aanstelt die ten tijde van de activiteiten 
aanwezig is of dat de trainer tegelijkertijd ook handhaver is. Gezien de toegangscontrole 
aan de poort bij voorkeur aparte persoon hiervoor aanstellen. De handhaver(s) is/zijn 
herkenbaar door een geel/oranje hesje te dragen. Het bestuur is eindverantwoordelijk. 

• Controle door buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) mogelijk op:  
o Groepsgrootte, Leeftijdsgroep, Afstand trainer-pupillen, aanwezigheid van 

ouders op het terrein, samenscholing van trainers, ouders of pupillen, 
gebruik van kantine of sanitair, gezondheidsklachten van sporters.   

o Sancties: eerst waarschuwen, dan boete, mogelijk sluiting 
  
Communicatie 

• De sportvereniging is zelf verantwoordelijk voor de communicatie met haar leden.  
• Ziet u mogelijkheden om niet-leden toe te staan, dan zouden we dit bijzonder op 

prijs stellen.  
• Communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via 

de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de 
accommodatie. 
 



2. Sporten in verenigingsverband binnensportverenigingen 

(bij een buitensportvereniging of in de openbare ruimte) 
 
Binnensportverenigingen mogen een aangepast programma volgen bij een collega 
sportvereniging of in de openbare ruimte. Het plan van aanpak van de vereniging moet 
worden gedeeld met de gemeente voor goedkeuring. Deze goedkeuring is nodig zodat 
het plan van aanpak kan worden beoordeeld op de locatie, frequentie van de activiteiten 
en aantal sporters. We willen er als gemeente voor zorgen dat er geen samenscholing 
ontstaat op plekken omdat meerdere verenigingen tegelijkertijd aanwezig zijn op 
hetzelfde complex of een plek in de openbare ruimte. Toezicht en handhaving kan op 
deze manier goed monitoren welke groepen geoorloofd aan het sporten zijn in de 
openbare ruimte en welke niet. 
 
Doelgroep: herstart sportactiviteiten voor jeugd in de leeftijdscategorie 4-12, 13-18 jaar 
en volwassenen. 

  
Locatie: als gast op de locaties van buitensportverenigingen of in de openbare ruimte.  
 
Voorwaarden om als sportvereniging in aanmerking te komen voor herstarten 

• Eén persoon is altijd op de accommodatie aanwezig wanneer gesport wordt. Deze 
persoon (“met geel/ oranje hesje”) ziet toe op naleving van de richtlijnen. Het 
bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de gehele vereniging en 
zijn gebruikers.  

• Tijdens openstelling zichtbare toegangscontrole aan de ingang/poort met hesje. 
Toegang bij de ingang/poort wordt er gecontroleerd op leeftijd van sporters, geen 
ouders, ziekteverschijnselen. Op het moment dat toegangscontroleur er niet is 
moet poort afgesloten zijn.  

• Indien gebruik gemaakt wordt van de openbare ruimte moet het duidelijk 
zichtbaar zijn dat het gaat om een georganiseerde sport of beweeg activiteit van 
een erkende sportaanbieder (clubtenue of beachflag). 

• Kleedruimtes, toiletvoorzieningen en kantines blijven gesloten.  
• Accommodatie moet voldoende ruimte hebben om 1,5 m afstand onderling in acht 

te kunnen nemen.  
• Groepsgrootte maximaal 20 kinderen per trainer. Bij meerdere groepen moet er 

voldoende afstand zijn tussen de groepen.  
• Trainer houdt minimaal 1,5 meter afstand tot sporters.  
• Inrichten van rijroutes, kiss and ride stroken en fiets parkeergelegenheid.  
• Verantwoordelijk voor aanwezigheid van handpompjes. Per trainer is een 

handpompje beschikbaar.  
• Organisatie is verplicht sportmateriaal bij het wisselen van een groep te 

desinfecteren. 
• Zorg voor voldoende wisseltijd tussen groepen die gebruik maken van hetzelfde 

veld, zodat er gedoseerd een toe- en afvoer ontstaat op het veld. Mogelijk 
looproutes inrichten.  

• Zorg voor bereikbaarheid/aanwezigheid van EHBO en/of AED. 
• Bij voorkeur alleen sporten op kunstgrasvelden. Indien niet mogelijk dan vooraf 

afstemming met beheer i.v.m. gepland groot onderhoud aan alle 
natuurgrasvelden. 

• Mogelijk sportinventaris (matten, hoepels etc) wordt ter beschikking gesteld door 
de afdeling verhuur van de gemeente Bergen op Zoom. Dit wordt schriftelijk 
vastgelegd. De vereniging is bij bruikleen verantwoordelijk voor vermissing of 
schade. Groot inventaris wordt niet uit de binnensportaccommodaties geleend.  

  
 
 
 



Spelregels voor ouders en kinderen 
• Kinderen dienen zich thuis om te kleden, zelf (zonder ouders) naar de locatie 

komen of worden afgezet door een begeleider waarbij het aantal contacten op een 
‘kiss & ride’ moet worden beperkt.  

• Ten hoogste 10 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig om (onnodige) 
groepsvorming te voorkomen.  

• Voor & na de training handen wassen (onder verantwoordelijkheid van ouders).  
• Geen onnodig fysiek contact (handen schudden, high fives, yellen, slidings 

etc.) voor de kinderen tot 12 jaar geldt dat zij ‘sporttechnisch’ contact mogen 
hebben. Jongeren van 13 tot 18 jaar en volwassenen mogen helemaal geen 
contact hebben.  

• Je mag alleen komen als je klachtenvrij bent.  
• Het is verboden om vooraf of na afloop op locatie te blijven hangen.  
• Ouders en of supporters zijn niet toegestaan. 
• Spugen is verboden. 

  
Handhaving 
De vereniging bepaalt of ze een vaste handhaver aanstelt die ten tijde van de activiteiten 
aanwezig is of dat de trainer tegelijkertijd ook handhaver is. Gezien de toegangscontrole 
aan de poort bij voorkeur aparte persoon hiervoor aanstellen. De handhaver(s) is/zijn 
herkenbaar door een geel/oranje hesje te dragen. Het bestuur is eindverantwoordelijk. 

• Controle door buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) mogelijk op:  
o Groepsgrootte, Leeftijdsgroep, Afstand trainer-pupillen, aanwezigheid van 

ouders op het terrein, samenscholing van trainers, ouders of pupillen, 
gebruik van kantine of sanitair, gezondheidsklachten van sporters.   

o Sancties: eerst waarschuwen, dan boete, mogelijk sluiting 
  
Communicatie 

• De sportvereniging is zelf verantwoordelijk voor de communicatie met haar leden.  
• Ziet u mogelijkheden om niet-leden toe te staan, dan zouden we dit bijzonder op 

prijs stellen. 
• Communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via 

de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de 
accommodatie. 

• De vereniging is verplicht door te geven aan de gemeente: 
o Op welke dagen en tijdstippen zij de sport beoefent.  
o Op welke locatie zij actief is en hoeveel sporters aanwezig zijn per 

activiteit.  
o Of ze gebruik willen maken van sportinventaris. 

Dit om te kunnen monitoren dat groepen niet op/nabij hetzelfde terrein actief zijn en dat 
handhaving de locatie meeneemt in de dagelijkse ronde.  
 
 
  



3. Sporten bij een commerciële sportaanbieder  

Commerciële sportaanbieders mogen een aangepast programma aanbieden in de 
openbare ruimte. Het plan van aanpak van de organisatie moet worden gedeeld met de 
gemeente voor goedkeuring. Deze goedkeuring is nodig zodat het plan van aanpak kan 
worden beoordeeld op de locatie, frequentie van de activiteiten en aantal sporters. We 
willen er als gemeente voor zorgen dat er geen samenscholing ontstaat op plekken 
omdat meerdere verenigingen tegelijkertijd aanwezig zijn op hetzelfde complex of een 
plek in de openbare ruimte. Toezicht en handhaving kan op deze manier goed monitoren 
welke groepen geoorloofd aan het sporten zijn in de openbare ruimte en welke niet.  
 
De activiteit(en) zijn aangemeld via sport@bergenopzoom.nl en daarbij minimaal de 
volgende gegevens ter goedkeuring zijn aangeleverd: 

• De naam van de organisatie 
• De naam van de aanwezige verantwoordelijke 
• De bereikbaarheidsgegevens van de aanwezige verantwoordelijke 
• De leeftijd van de sporters 
• De groepsgrootte 
• De locatie  
• De tijden waarop gesport wordt  

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd mag de activiteit(en) plaatsvinden.  
Dit om te kunnen monitoren dat groepen niet op/nabij hetzelfde terrein actief zijn en dat 
handhaving de locatie meeneemt in de dagelijkse ronde. 
 
Doelgroep: herstart sportactiviteiten voor jeugd in de leeftijdscategorie 4-12, 13-18 jaar 
en volwassenen. 
 
Locatie: als gast op de locaties van buitensportverenigingen of in de openbare ruimte. 
 
Voorwaarden om als commerciële partij in aanmerking te komen 

• Herkenbaar is dat het om een georganiseerde sportactiviteit van een organisatie 
gaat.  

• Eén persoon is altijd aanwezig wanneer gesport wordt. Deze persoon (“met geel/ 
oranje hesje”) ziet toe op naleving van de richtlijnen.  

• De trainer controleert op leeftijd van sporters, geen ouders, ziekteverschijnselen. 
Kleedruimtes, toiletvoorzieningen en kantines blijven gesloten.  

• Sportterrein moet voldoende ruimte hebben om 1,5 m afstand onderling in acht te 
kunnen nemen.  

• Groepsgrootte maximaal 20 kinderen per trainer. Bij meerdere groepen moet er 
voldoende afstand zijn tussen de groepen.  

• Trainer houdt minimaal 1,5 meter afstand tot sporters.  
• Rekening houden bij het uitkiezen van een sportterrein met rijroutes, kiss and 

ride stroken en fiets parkeergelegenheid.  
• Verantwoordelijk voor aanwezigheid van handpompjes. Per trainer is een 

handpompje beschikbaar.  
• Organisatie is verplicht sportmateriaal bij het wisselen van een groep te 

desinfecteren. 
• Zorg voor voldoende wisseltijd tussen groepen die gebruik maken van hetzelfde 

veld, zodat er gedoseerd een toe- en afvoer ontstaat op het veld. Mogelijk 
looproutes inrichten.  

• Zorg voor aanwezigheid/ bereikbaarheid van EHBO en/ of AED. 
 

 
 
 
 
 



 
Spelregels voor ouders en kinderen 

• Kinderen dienen zich thuis om te kleden, zelf (zonder ouders) naar de locatie 
komen of worden afgezet door een begeleider waarbij het aantal contacten op een 
‘kiss & ride’ moet worden beperkt.  

• Ten hoogste 10 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig om (onnodige) 
groepsvorming te voorkomen.  

• Voor & na de training handen wassen (onder verantwoordelijkheid van ouders).  
• Geen onnodig fysiek contact (handen schudden, high fives, yellen, slidings 

etc.) voor de kinderen tot 12 jaar geldt dat zij ‘sporttechnisch’ contact mogen 
hebben. Jongeren van 13 tot 18 jaar en volwassenen mogen helemaal geen 
contact hebben.  

• Je mag alleen komen als je klachtenvrij bent.  
• Het is verboden om vooraf of na afloop op locatie te blijven hangen.  
• Ouders en of supporters zijn niet toegestaan. 
• Spugen is verboden 

  
Handhaving 
De commerciële partij bepaalt of ze een vaste handhaver aanstelt die ten tijde van de 
activiteiten aanwezig is of dat de trainer tegelijkertijd ook handhaver is. De handhaver(s) 
is/zijn herkenbaar door een geel/oranje hesje te dragen.  
Controle door buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) mogelijk op:  

o Groepsgrootte, Leeftijdsgroep, Afstand trainer-pupillen, aanwezigheid van 
ouders op het terrein, samenscholing van trainers, ouders of pupillen, 
gebruik van kantine of sanitair, gezondheidsklachten van sporters.   

o Sancties: eerst waarschuwen, dan boete, mogelijk sluiting 
  
Communicatie 

• De commerciële partij is zelf verantwoordelijk voor de communicatie met haar 
sporters.  

• Communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via 
de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn 
tijdens het sporten. 

• De commerciële partij is verplicht door te geven aan de gemeente: 
o Op welke dagen en tijdstippen zij de sport beoefent.  
o Op welke locatie zij actief is en hoeveel sporters aanwezig zijn per 

activiteit.  
Dit om te kunnen monitoren dat groepen niet op/nabij hetzelfde terrein actief zijn en dat 
handhaving de locatie meeneemt in de dagelijkse ronde. 

 
  
  



Bijlage Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers  
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:  

• Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de 
accommodatie waar je training gaat geven;  

• Bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook 
onderling;  

• Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen 
gedeeld moeten worden;  

• Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 
jaar is op geen enkel moment toegestaan;  

• Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk 
kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;  

• Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 
t/m 18-jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden 
gehouden;  

• Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen 
klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19);  

• Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen 
schudden;  

• Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 
wanneer dat niet gebeurt;  

• Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk 
contact); 

• Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als 
niet- leden 

• Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van 
materialen;  

• Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de 
training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;  

• Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze 
na de training direct naar huis gaan; 

• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke 
gevallen noodzakelijk is;  

• Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
Was of desinfecteer je handen na iedere training;  

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts;  

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten;  

• Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste 
contact.  
 

 
 


