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Inleiding 
Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer 
samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze 
sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of 
het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de 
kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. 

 

Sportvereniging H.G.V. telt 63 wekelijkse sportlessen. Er zijn 17 lessen voor (of met) volwassenen of 
senioren (27%). Die lessen kunnen nog niet weer starten. 
Er zijn 50 lessen voor jeugd, waarvan 32 lessen voor jeugd t/m 12 jaar (44%) en 18 lessen voor (of 
met) jeugd t/m 18 jaar (29%). Die mogen buiten starten onder strikte voorwaarden. In dit 
veiligheidsplan wordt omschreven hoe dat praktisch wordt vormgegeven binnen de kaders van het 
kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. 
 
Ook zijn de instellingen WRSH, RVS Renata en Team Fysio betrokken bij de plannen voor de 
buitensport. 
 
 

Contactpersoon 
De corona contactpersoon is Errol Herder, coordinator@hgvhengelo.nl / 06-17020877. 
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De kaders 
Het NOC-NSF heeft de richtlijnen van het kabinet en het RIVM vertaalt in maatregelen die 
verenigingen kunnen treffen (https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_a4.pdf): 
 

● Wil je in de openbare ruimte een sportactiviteit organiseren (dus niet op een bestaande 
sportaccommodatie), stem dit eerst met de gemeente af of controleer of dit bij de gemeente 
is toegestaan. En/of welke faciliteiten en materialen je mag gebruiken. 

● Bied je sportactiviteiten aan maar heb je geen buitenruimte? Maak dan afspraken met de 
beheerder/eigenaar van een bestaande sportaccommodatie 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. 

● Stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. 
met hesje). 

● Neem de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht. 
● Instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige 

manier sportaanbod kunnen uitvoeren. 
● 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. 
● Instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten 

aanspreken op ongewenst gedrag. 
● Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor je trainers/instructeurs. 
● Stel één of meerdere herkenbare corona verantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat er 

altijd iemand herkenbaar aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt. 
● Hang de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie 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 1,5 meter 
onderlinge afstand in acht. 

● Zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de 
accommodatie op een veilige manier kunnen betreden. 

● Houd de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten. Zorg dat 
de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters. Alleen het 
toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden. 

● Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiëne middelen en schoonmaakmiddelen voor 
materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes). 

● Stem met de (medegebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de 
diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd. 

 
De gemeente Hengelo vult dit aan met de volgende regel: 

● De gemeente Hengelo moet ten aller tijden op de hoogte zijn van de activiteiten en daarvan 
specifiek de locatie. 
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Het plan 
Sportvereniging H.G.V. biedt dus 50 wekelijkse sportlessen aan voor uitsluitend jeugd, verspreid 
over 17 leslocaties. Wij onderzoeken in dit plan tot in hoeverre deze lessen in de buitenlucht kunnen 
plaatsvinden. De meest praktische oplossing, zeker voor de doelgroep die in de meeste gevallen uit 
de buurt komt, is om de buitensport rondom de binnensportaccommodatie te organiseren. In veel 
gevallen is er in de nabijheid een speelveld of schoolplein. 
De meeste trainers wensen bij het geven van hun lessen het gebruik van gymnastiektoestellen dan 
wel een geluidsinstallatie. Zulke materialen zijn moeilijk te organiseren op veel verschillende 
locaties. Daardoor ontstond het idee om de lessen deels te centraliseren op een omheind grasveld, 
centraal gelegen in Hengelo. Op deze locatie zouden de materialen kunnen worden gestald, zodat 
deze kunnen worden ingezet tijdens de lessen. De sportvereniging heeft veel eigen materialen die 
hiervoor kunnen worden ingezet. 
Met de trainers zal worden overlegd over de best passende situatie voor zijn of haar les(sen). Wij 
benadrukken dat per les maatwerk moet worden geleverd om aan zowel de richtlijnen van het RIVM 
als de lesinhoudelijke wensen tegemoet te komen. Daaruit zal blijken tot in hoeverre lessen rondom 
de binnensportaccommodaties dan wel op de centrale buitensportlocatie plaats zullen vinden. 
Op de centrale buitensportlocatie zijn de volgende toestellen geplaatst: een ringenstel, een 
herenbrug, een parterrebrug, een turnbalk, een klautersteiger, een wandrek, een airboarding met 
blowers en aggregraat, vier trapezoïdes, vier zweedse banken en twee trampolines. In een gesloten 
aanhanger zijn drie valmatten, een lange mat, een airtumblingbaan, zestien turnmatjes, drie 
minitrampolines en kleine materialen als ballen, pylonnen, beurtlinten en dergelijke opgeslagen. 
Onder een partytent worden twee springkasten opgeslagen. De materialen in de gesloten aanhanger 
en onder de partytent kunnen worden verplaatst. De overige materialen worden niet verplaatst. 
De skatehockey jeugdgroep(en) zullen zoals gebruikelijk sporten op de Combibaan aan de Van 
Alphenstraat.  De zaalvoetballes en de volleyballes zullen tegelijkertijd plaatsvinden op het grasveld 
naast de gymzaal aan de Jan Prinsstraat 1. 
 
Naast H.G.V. zijn drie andere instellingen die gebruik maken van deze buitensportlocatie. Zij sloten 
later aan omdat zij ook gebruik willen maken van de mogelijkheden die zijn geboden. Het gaat om 
de WRSH met een gymgroep, om RVS Renata met een senioren gymnastiek groep op maandag en 
Team Fysio met een MRT groep. 
 
Bij slecht weer of dreigend onweer zullen alle trainingen worden afgelast. 
 
Er zal op de buitensportlocaties worden lesgegeven vanaf 11 mei tot het moment dat de sportlessen 
weer in de binnensportlocaties mogen worden uitgevoerd. Er zal een weekrooster worden gemaakt 
en gepubliceerd op de website van de sportvereniging. Daar zal bij worden gemeld dat ook niet-
leden aan kunnen sluiten, mits zij zich vooraf hebben aangemeld en daarmee het maximale aantal 
sporters niet wordt overschreden. 
 
 
 

  



De aandachtspunten 
Het aanbieden van buitensportlessen zoals wij deze hebben beschreven, brengt de volgende 
aandachtspunten met zich mee: 

 
● Trainers dienen 1,5 meter afstand te bewaren tot hun leerlingen, ook bij de jeugd t/m 12 

jaar. 
● Ouders die hun kind naar de les brengen dienen 1,5 meter afstand tot elkaar, tot de trainer 

en tot andere dan hun eigen kinderen te bewaren. 
● Trainers dienen 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren, ook bij het verplaatsen (tillen, 

dragen) van gymnastiektoestellen, tenzij zij behoren tot hetzelfde huishouden . 
● Voorwerpen, waaronder gymnastiektoestellen, moeten zo min mogelijk worden aangeraakt 

door (verschillende) mensen, met uitzondering van jeugd t/m 12 jaar. 
● Hoewel er in de huisregels zal worden opgenomen dat men thuis gebruik moet maken van 

toiletvoorzieningen, zal voor noodgevallen een sanitaire voorziening moeten worden 
georganiseerd. 

● Zowel de materialen als de sanitaire voorziening dienen regelmatig schoongemaakt te 
worden. 

● Er dient een buitensportcoördinator te worden aangewezen, die herkenbaar aanwezig is als 
verantwoordelijke. 

● Er moet ten allen tijde EHBO-materiaal beschikbaar zijn en er moet bekend zijn waar de 
dichtstbijzijnde AED beschikbaar is. 

● Er moeten beschermingsmiddelen, hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen (water, zeep 
en papieren handdoekjes) aanwezig zijn voor de trainers. 

● De huisregels dienen zichtbaar aanwezig te zijn bij de entree van de buitensportlocatie. 
● De aanrijroute van auto’s en fietsen moeten voor trainers en sporters zodanig worden 

gemarkeerd, dat het toetreden van de buitensportlocatie veilig kan geschieden. 
● Risicovolle activiteiten moeten worden voorkomen. 

 
 
 

  



De maatregelen door sportvereniging H.G.V. 
Sportvereniging H.G.V. neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de aandachtspunten. Voor 
elke locatie waar buitensportlessen gaan plaatsvinden, zullen de volgende maatregelen worden 
getroffen: 
 

● De lessen vinden plaats op een groot grasveld. Indien tegelijkertijd sportlessen plaatsvinden, 
zal er een veiligheidszone van ten minste vijf meter tussen de groepen worden gemarkeerd, 
die niet mag worden betreden. 

● Sportlessen starten of eindigen niet tegelijk. 
● Sporters die klaar staan voor hun sportles, staan op de wachtplaats, waar zij in vakken 

wachten die de onderlinge afstand van 1,5 waarborgen. Na de training worden de sporters 
op gepaste afstand langs deze wachtplek richting de poort begeleid. Pas daarna kan de 
volgende groep het veld betreden. 

● Er worden maximaal 60 leerlingen toegelaten tot het sportterrein. 
● Er worden maximaal 30 leerlingen toegelaten tot een sportles aan jeugd t/m 12 jaar. 
● Er worden maximaal 15 leerlingen toegelaten tot een sportles aan jeugd t/m 18 jaar. 
● De lessen worden door trainers gezamenlijk (online) voorbereid, zodat tijdens de gehele les 

aan de richtlijnen van het RIVM wordt voldaan.  
● De sportlessen aan jeugd van 13 t/m 18 jaar worden zodanig vormgegeven, dat de afstand 

van 1,5 meter tussen de sporters onderling en tussen de trainer en de sporters de gehele 
training blijft gewaarborgd. Ook wordt zoveel mogelijk voorkomen dat trainers en 
(verschillende) sporters boven de 12 jaar voorwerpen aanraken. 

● De lessen worden met zo min mogelijk risico’s ingericht. 
● De materialen die nodig zijn voor de les, worden voorafgaand aan de les klaargezet. Tijdens 

de les houdt de trainer continu de aandacht op de groep om te zorgen dat de onderlinge 
afstand wordt bewaard, met uitzondering van de jeugd t/m 12 jaar. 

● Uitsluitend indien het voor de richtlijnen dan wel de inhoud van de les noodzakelijk is, 
begeleiden trainers gezamenlijk een sportles. 

● Sporters worden verzocht op eigen vervoer en individueel naar de buitensportlocatie te 
komen. Zij hebben zich thuis reeds omgekleed, de handen gewassen (20 seconden intensief) 
en zijn naar het toilet geweest. 

● De aanrijroute van auto’s en fietsen worden voor trainers en sporters als zodanig 
gemarkeerd, evenals de looproute van de parkeerplek naar het sportveld en andersom. Voor 
beide richtingen wordt een looproute afgebakend. 

● Na elke sportles worden de gebruikte materialen en de sanitaire voorziening schoongemaakt. 
● De buitensportcoördinator houdt toezicht of alle huisregels worden gehanteerd. Indien 

nodig, zorgt deze er op positieve, doch duidelijke manier voor dat de huisregels alsnog 
worden nageleefd. 

● Enkele grote materialen blijven dag en nacht op dezelfde plek. Dit geldt voor het ringenstel, 
de herenbrug, de parterrebrug, de turnbalk, de klautersteiger, het wandrek, de airboarding, 
vier trapezoïdes, vier zweedse banken en twee trampolines. Het inrichten van de opstelling 
zal door twee trainers uit hetzelfde huishouden geschieden. 

● Kleine materialen worden door één trainer of door twee trainers uit hetzelfde huishouden 
verplaatst voor en na de sportles. 

● Op de buitensportlocatie is een zeer uitgebreide EHBO tas beschikbaar en er is op elk 
moment dat er wordt gesport een bevoegde EHBO’er aanwezig op de buitensportlocatie. De 
lessen worden zodanig vormgegeven dat de kans op ongelukken zoveel mogelijk wordt 
beperkt. Indien er toch hulp moet worden verleend, gebruikt de EHBO’er handschoenen en 
wordt waar mogelijk afstand tot het gezicht van het kind gehouden. 



De EHBO-tas wordt regelmatig gecontroleerd. De dichtsbijzijnde AED beschikbaar zal worden 
bekendgemaakt bij alle trainers en buitensportcoördinatoren. In het geval van reanimatie 
wordt géén mond-op-mond-beademing uitgevoerd. 

● Bij zonnig weer zullen ouders thuis zonnebrandcrême moeten smeren bij hun kinderen. Wij 
doen dit niet. 

● Er worden handschoenen, handgel, wegwerp schoonmaakdoeken, water, zeep en papieren 
handdoekjes klaargelegd voor de trainers. 

● De huisregels dienen worden zichtbaar getoond op een bord bij de entree van de 
buitensportlocatie. 

  



Huisregels 
De volgende huisregels worden gehanteerd. Ze zijn geformuleerd voor volwassenen en jeugd vanaf 
13 jaar. 
 

● Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, 
buurtsportcoaches en bestuursleden. 

● Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 
of koorts (vanaf 38 C°). 

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

● Blijf 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. 

● Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit, zodat de organisatie rekening kan houden met de 
toestroom. 

● Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat. 
● Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden. 
● Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie. 
● Kom in sportkleding. Er is géén kleedkamer. Je kunt ook niet douchen. 
● was voorafgaand aan de sportles 20 seconden intensief je handen. 
● Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. Alleen in uiterste nood kan gebruik worden 

gemaakt van het toilet. 
● Kom uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht 

op aanvang op de daarvoor aangewezen plek. 
● Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen 

(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij 
sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde. 

● Skatehockeyers gebruiken zoveel mogelijk eigen skates en stick. 
● Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. 
● Verlaat direct na de sportles de buitensportlocatie. 
● Wacht in het wachtvak binnen één vak tot je wordt opgehaald voor jouw sportles. 
● Blijf binnen de afgebakende sportomgevingen. 
● Parkeer auto’s en fietsen uitsluitend in de daarvoor bestemde gemarkeerde plekken. 
● Loop uitsluitend volgens aanlooproutes van en naar de buitensportlocatie. 
● Smeer bij zonnig weer thuis zonnebrandcrême op. 
● Controleer na de les op teken. Er is namelijk hoog gras. 

 

  



Huisregels voor kinderen 
De huisregels waar jeugd t/m 12 jaar zelf kunnen toepassen zijn daarnaast ook nog beschreven op 
kinderlijke manier, met pictogrammen. 
 

● Luister naar volwassenen van H.G.V. 
● Kom in sportkleding. 
● Je doucht thuis. 
● Was thuis al je handen 20 seconden. 
● Ga thuis naar het toilet. 
● Skatehockeyers gebruiken zoveel mogelijk eigen skates en stick. 
● Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. 
● Ga direct na de les naar huis. 
● Wacht in het wachtvak binnen één vak, je wordt opgehaald. 
● Blijf in je eigen sportveld. 
● Parkeer in de gemarkeerde plekken. 
● Loop volgens aanlooproutes van en naar het veld. 

 
 
 
 


