
 

    

 

Protocol amateurvoetbal 
Verenigingsbestuurders 

             

 

 

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

 

• dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is 

aangepast en van kracht is; 

 

• wil je in de openbare ruimte sportactiviteiten organiseren voor kinderen tot en met 12 jaar en 

jeugd van 13 tot en met 18 jaar (dus niet op een bestaande sportaccommodatie), meld dit bij 

de gemeente en/of controleer of dit bij de gemeente is toegestaan. Bekijk daarnaast welke 

faciliteiten en materialen je mag gebruiken; 

 

• voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, 

wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Vermijd daarbij de drukte; 

 

• bied je sportactiviteiten aan maar heb je geen buitenruimte? Maak dan afspraken met de 

beheerder/eigenaar van een buiten(sport)accommodatie en zorg dat je op de hoogte bent van 

de regels die voor die accommodatie zijn vastgesteld; 

 

• stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor 

de locatie en voor de gemeente; 

 

• zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot 

en grendel zitten; 

 

• houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon, minimaal 

één keer per dag; 

 

• stel corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is 

(bijvoorbeeld met hesje); 

 

• neem de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht; 

 

• instrueer trainers over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier hun training 

kunnen uitvoeren; 

 

• denk na of het nodig is dat trainingen voorbereid worden en indien nodig onder begeleiding 

plaatsvinden; 

 

• laat activiteiten trainingen volgens een bezettingsschema; 

 



 

  

 

• houd er in de planning rekening mee dat er geen grote groepen mensen op de 

voetbalvereniging ontstaan door voldoende tijd tussen de activiteiten te plannen en groepen 

niet allemaal tegelijk te laten starten; 

 

• communiceer de regels van je voetbalvereniging met je trainers, spelers en hun ouders via de 

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

voetbalvereniging; 

 

• instrueer trainers dat ze spelers bij overtreding van de regels moeten aanspreken op 

ongewenst gedrag; 

 

• hang de hygiëneregels op bij de ingang van de voetbalvereniging én bij de sportvelden binnen 

de accommodatie; 

 

• zorg op de accommodatie/ het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo 

min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de anderhalve 

meter onderlinge afstand in acht; 

 

• zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en spelers de 

accommodatie op een veilige manier kunnen betreden; 

 

• wat betreft clubhuizen/sportkantines/verenigings-horeca wordt onderzocht in hoeverre zij met 

de later geldende richtlijnen die voor de horeca gelden mee kunnen doen; 

 

• zorg dat sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en spelers; 

 

• zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen 

(water en zeep en voldoende papieren handdoekjes); 

 

• stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de 

diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd. 


