10 mei 2020, Lisse
Na bijna twee maanden mogen we weer gaan badmintonnen! De speelmomenten zullen
buiten plaatsvinden, dus alles is een beetje anders dan normaal.
Om de trainingen/speelmomenten zo soepel mogelijk en volgens de regels te laten verlopen,
hebben wij als Badmintonvereniging Lisse (hierna: ons/we/wij) een buitensportprotocol
opgesteld. Het is erg belangrijk dat iedereen zich hier aan houdt.

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
Blijf thuis als:
 Je een van de volgende (milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
 Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je weer naar buiten en
sporten;
 Iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Doe dit minimaal 14 dagen.
Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. Toilet is alleen voor hoge
nood beschikbaar.
Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
Was je handen met water en zeep vóór en ná bezoek aan de sportlocatie.
Douchen op de sportlocatie is niet mogelijk.

Schud geen handen. Vermijd ook zo veel mogelijk het aanraken van je gezicht.

Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en
ga direct na de activiteit naar huis.
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Vanaf 11 mei zijn er geen beperkingen meer wat betreft het mengen van personen. Wel is het
zo dat kinderen tot en met 12 jaar onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden, maar
wel ten opzichte van deelnemers of aanwezigen van 13 jaar en ouder (dus ook de senioren en
trainer/vrijwilligers).
We gaan er van uit dat ieder jeugdlid aanwezig is tijdens de trainingsmomenten. Kan je een
keer niet komen, laat dit ruim van te voren weten, zodat we vóórdat de training begint, weten
met hoeveel we zijn. Afmelden kan via WhatsApp (bij Sandra of Lisanne) of via
jeugd@bvlisse.com.
Voor de senioren geldt: wil je komen spelen, meldt je dan eerst via WhatsApp aan bij Jeannette
Mesman (06 48 69 51 75).
De trainingen/speelmomenten gaan alleen door met goed badmintonweer. Als het niet
doorgaat, krijgt iedereen dit tijdig te horen. De trainingen/speelmomenten zullen op de
normale trainingsdagen zijn, maar met aangepaste tijden.
Jeugdtrainingen:
 Zaterdag van 10.00 uur tot 11.30 uur;
 Maandag van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Senioren (vanaf 18 jaar):
 Maandag 19.00 uur tot 21.00 uur.

De trainingen en overige speelmomenten vinden plaats op het buitenterrein (sportveld) naast
Sportcentrum “De Waterkanten”. Het sportcentrum blijft gesloten. De deur bij het veld is open
voor EHBO. Het toilet mag alleen bij hoge nood gebruikt worden.
Sportfondsen Lisse zorgt voor één toezichthouder. Tijdens de trainingen zullen onze
trainer/vrijwilligers ook toezichthouder zijn. Er zijn maximaal ±15 kinderen tegelijk aan het
trainen. De toezichthouders letten er op of de regels worden nageleefd.

Iedereen wordt geacht de route op de plattegrond aan te houden. Zowel bij wegbrengen en
halen. De kinderen/spelers verzamelen op het plein bij hun trainer, niet op het veld.
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De regels met betrekking tot aankomst en vertrek zijn als volgt:
 Kom zo mogelijk alleen;
 Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie. Ga direct
na de activiteit naar huis, blijf dus niet hangen;
 Ouders kunnen kinderen afzetten op de aangegeven locatie. Kinderen kunnen dan op het
plein verzamelen bij hun trainer;
 Ouders lopen NIET mee en hebben geen toegang tot het veld;
 Bij het halen blijven de ouders in de auto of op 1,5 meter afstand op het plein.
Blauwe pijlen Aankomst: afzetten en ophalen bij blauwe X.
Groene pijlen Aankomst fietsers: parkeren in de fietsenrekken.
Rode pijlen
Vertrek fietsers en auto’s.

De speelmomenten zijn als volgt en iedereen begint op hetzelfde moment:
 Zaterdag: 10.00-11.30 uur
 Maandag: 19.00-21.00 uur
Houd rekening met het volgende:
 Er is altijd 1,5 meter (of meer) afstand tot andere deelnemers en trainers. Kinderen tot 12
jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel met andere leeftijden;
 De leden worden door de trainer/vrijwilliger naar het veld begeleidt. Zij houden ook
toezicht op de naleving van de regels;
 Volg altijd de instructies van de trainers/personeel van Sportfondsen op;
 De trainers/vrijwilligers dragen clubkleding of een hesje;
 Er zijn desinfecterende middelen aanwezig om materialen schoon te maken.
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De trainer/vrijwilligers zorgen ervoor dat de benodigde materialen aanwezig zijn voordat de
activiteit begint (ongeveer 15 minuten van te voren). De materialen worden na gebruik
gedesinfecteerd.
De richtlijnen van het NOC*NSF, zoals verderop in dit protocol, zullen op locatie duidelijk
aanwezig zijn, door middel van posters. Deze zullen ook besproken worden met de deelnemers.

Hieronder volgen een aantal belangrijke punten om voor, tijdens en na de training rekening
mee te houden.
Waar zorgen wij voor?
Tijdens de training zorgen wij voor het volgende:
 Spuitflessen met desinfecterende vloeistof. Na iedere training zullen wij onze materialen
ontsmetten.
Waar moet je zelf voor zorgen?
De onderstaande spullen moet je iedere training bij je hebben. Deze dingen mogen niet
onderling gedeeld worden:
 Grote handdoek/badlaken of matje;
 Papieren zakdoekjes;
 Genoeg drinken in bidon/flesje;
 Ontsmettende of desinfecterende handgel;
 Racket.
Zorgt dat je je thuis omkleedt in sportkleding en draag sportschoenen voor buiten. Kom dus
niet met je zaalschoenen trainen/spelen. Indien nodig, thuis insmeren met zonbescherming.

De contactpersoon binnen Badmintonvereniging Lisse is Jeannette Mesman. Vragen kunnen
gemaild worden naar voorzitter@bvlisse.com.

We volgen de het “Protocol verantwoord sporten” van NOC*NSF. Deze is hier te bekijken:
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport. De belangrijkste spelregels zijn op de volgende pagina
te vinden. Deze posters zijn ook zichtbaar op locatie (verzorgd door ons).
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