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Coronaprotocol	van	TV	Poseidon	
Versie	30	juni	2020	
	
Uitgangssituatie	
Met	ingang	van	29	april	2020	is	het	toegestaan	de	buitensport-accommodaties	te	openen	voor	
de	jeugd/jongeren	in	de	leeftijd	tot	en	met	18	jaar.	Met	ingang	van	11	mei	2020	is	het	ook	
toegestaan	voor	de	leeftijdsgroep	19	jaar	en	ouder.	Met	ingang	van	1	juli	2020	zijn	tevens	
andere	bezoekers	van	het	tennispark	toegestaan.	Te	denken	valt	bij	dit	laatste	aan	ouders	en	
aanhang	van	tennissers.	In	dit	document	hierna	worden	deze	groepen	tezamen	benoemd	als	
‘bezoekers’.	Ook	is	het	met	ingang	van	1	juli	2020	toegestaan	om	de	kantine	te	openen.	
	
TV	Poseidon	zal	op	deze	mogelijkheid	inspelen	en	het	tennispark	openen	voor	bezoekers.	
Tevens	zal	TV	Poseidon	de	kantine	openstellen.	TV	Poseidon	zal	dit	doen	en	stelt	hiervoor	dit	
Coronaprotocol	op	met	inachtneming	van	de	‘extra	regels	voor	gebruik’	zoals	vastgesteld	door	
Sportbedrijf	Lelystad	in	haar	brief	van	24	april	2020	(zie	bijlage	A),	aangevuld	bij	mail	van	7	
mei	2020	(zie	Bijlage	B)	en	aangevuld	met	de	mail	van	16	juni	2020	(zie	Bijlage	C).		
Tevens	wordt	zo	veel	als	mogelijk	uitgegaan	van	de	richtlijnen	als	verwoord	in	het	‘Algemeen	
protocol	verantwoord	sporten’	(versie	van	26	juni	2020)	van	NOC*NSF,	Platform	
ondernemende	sportaanbieders	en	Vereniging	Sport	en	Gemeenten	en	van	de	‘Aanvullende	
richtlijnen	tennis	en	padel’	van	de	KNLTB	(versie	26	juni	2020:	Aanvullende	richtlijnen	en	
adviezen	verantwoord	tennissen	en	padellen	–	Fase	4)	en	bovendien	bij	dit	alles	zo	veel	als	
mogelijk	gebruik	makende	van	de	door	de	KNLTB	ontwikkelde	‘toolkit’1.	Zie	ook	Bijlage	D	met	
betrekking	tot	de	status	die	TV	Poseidon	toekent	aan	de	Aanvullende	richtlijnen	van	de	KNLTB.	
	
Dit	Protocol	zal	worden	aangepast	zodra	voornoemde	regels,	protocol	en	richtlijnen	wijzigen.	
Ook	kunnen	opgedane	ervaringen	een	reden	zijn	om	dit	Protocol	aan	te	passen.	Mocht	er	op	dat	
moment	een	strijdigheid	ontstaan	of	onduidelijkheid	ontstaan	in	relatie	tot	voornoemde	regels,	
protocol	of	richtlijnen,	zal	alvorens	tot	aanpassing	over	te	gaan	afstemming	plaats	vinden	met	
Sportbedrijf	Lelystad.	Na	iedere	aanpassing	van	dit	Protocol	zal	het	worden	verzonden	aan	
Sportbedrijf	Lelystad.	
	
Doelstelling	van	TV	Poseidon	is	om	het	de	bezoekers	(weer)	mogelijk	te	maken	om	te	sporten	
op	het	tennispark	aan	de	Schouw.	Dit	zijn	zowel	leden	van	TV	Poseidon	als	in	beginsel	ook	niet-
leden.	Ook	zijn	overige	bezoekers	(o.a.	ouders	en	aanhang)	weer	welkom	mits	het	totaal	aantal	
bezoekers	niet	leidt	tot	overmatige	drukte	en	in	ieder	geval	het	totale	aantal	aanwezigen	op	het	
tennispark	kleiner	blijft	dan	250	personen2.	
	
Organisatie	
Het	streven	is	om	dagelijks	het	tennispark	open	te	hebben	c.q.	toegankelijk	te	laten	zijn	voor	
enige	georganiseerde	activiteiten	en	ook	voor	vrij	spelen	van	bezoekers	tussen	08.00	uur	in	de	
ochtend	en	23.00	uur	in	de	avond.	
	
Op	het	geheel	wordt	namens	het	bestuur	van	TV	Poseidon	toegezien	door	de	
‘coronaverantwoordelijke’.	De	coronaverantwoordelijke	draagt	de	verantwoording	over	de	
juiste	uitvoering	van	dit	Coronaprotocol.	Tevens	is	de	coronaverantwoordelijke	aanspreekpunt	
intern	en	extern	en	kan	eenieder	bij	de	coronaverantwoordelijke	terecht	met	vragen.	
	

																																																								
1	Zie:	https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/	
2	De	ervaring	leert	dat	zelden	meer	dan	50	mensen	gelijktijdig	op	het	tennispark	verblijven.	Alleen	
tijdens	bepaalde	activiteiten	–	zoals	open	toernooien	–	is	voorstelbaar	dat	dit	er	meer	dan	circa	150	
kunnen	zijn.	Op	dat	soort	momenten	zal	de	organisatie	van	de	activiteit	dienen	te	bewaken	dat	het	er	
niet	meer	dan	250	zijn.	
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Als	coronaverantwoordelijke	zijn	door	het	bestuur	aangesteld	de	bestuursleden	Jur	Haak	en	
Jan-Hein	Gerritsen.	Contactgegevens:	

- Jur	Haak:		 	 06	–	1076	1981	/	jurhaak@upcmail.nl	
- Jan-Hein	Gerritsen:		 06	–	1051	2029	/	voorztc@tvposeidon.nl	

	
De	aanwezigheid	van	toezichthouders	is	niet	langer	randvoorwaarde	
Tot	en	met	de	maand	juni	2020	was	het	tennispark	van	TV	Poseidon	alleen	‘open’	in	de	situatie	
dat	toezichthouders	aanwezig	waren.	Hiermee	voldeden	we	aan	de	instructie	van	Sportbedrijf	
Lelystad	om	effectief	toezicht	te	kunnen	uitoefenen.	Met	ingang	van	het	moment	dat	ook	
mensen	ouder	dan	18	jaar	het	toegestaan	werd	weer	te	sporten	op	een	buitensportlocatie,	
bleek	dat	het	andere	tennisverenigingen	zowel	landelijk	als	in	het	werkingsgebied	van	
Veiligheidsregio	Flevoland	toegestaan	werd	om	het	tennispark	open	te	stellen	aan	mensen	
ouder	dan	18	jaar	zonder	dat	de	aanwezigheid	van	een	toezichthouder	randvoorwaarde	was.	
Voor	TV	Poseidon	was	dit	aanleiding	om	navraag	te	doen	bij	Sportbedrijf	Lelystad.	Bij	mail	van	
16	juni	2020	van	Esmee	Smit	is	onze	vereniging	het	volgende	antwoord	gegeven	(zie	bijlage	C):	
	
“Uw	tennisverenigingen	is	primair	verantwoordelijk	voor	de	naleving	van	de	corona-maatregelen	die	van	
toepassing	zijn	omdat	uw	vereniging	tennissen	mogelijk	maakt	op	de	accommodatie.	Daarom	zal	u	als	
vereniging	duidelijk	op	de	banen	aan	moeten	geven	dat	gebruikers	met	het	gebruik	van	tennisbanen	
automatisch	akkoord	gaan	met	de	corona-maatregelen	die	van	toepassing	zijn	en	zich	daar	ook	aan	moeten	
houden.	Wanneer	gebruikers	zich	niet	aan	de	maatregelen	houden	kan	uw	vereniging	ingrijpen	omdat	de	
sportactiviteiten	onder	de	verantwoordelijkheid	van	de	vereniging	plaats	vindt.		
	
Als	aan	bovenstaande	is	voldaan,	hoeft	bij	volwassenen	vanaf	19	jaar	geen	toezicht	gehouden	worden	tijdens	
het	vrij	tennissen.	Wel	dient	er	bij	jongeren	tot	en	met	18	jaar	altijd	toezicht	te	zijn	tijdens	het	vrij	
tennissen.	Wij	opereren	daarbij	binnen	de	kaders	van	de	noodvordering	van	de	veiligheidsregio	Flevoland	van	
8	mei,	zie	artikel	2.3,	lid	3,	a.”	
	
Met	dit	antwoord	is	duidelijkheid	verkregen	over	toezichthouders	in	relatie	tot	volwassenen	in	
de	leeftijd	van	19	jaar	en	ouder.	Inmiddels	is	de	situatie	veranderd	waardoor	het	bestuur	van	
TV	Poseidon	concludeert	dat	ook	voor	jongeren	tot	en	met	18	jaar	niet	langer	toezicht	benodigd	
is.	We	hebben	hierbij	de	volgende	overwegingen:	
- Artikel	2.3,	lid	3,	a	van	de	Noodverordening	van	de	veiligheidsregio	Flevoland	van	8	mei	is	

tot	stand	gekomen	ten	tijde	van	het	beleid	dat	ook	jongeren	in	de	leeftijd	tot	en	met	18	jaar	
tenminste	1,5	meter	afstand	onderling	dienden	in	acht	te	nemen.	Inmiddels	is	dit	beleid	
aangepast	zodanig	dat	met	ingang	van	1	juli	2020	dit	niet	langer	is	benodigd.	

- De	Aanvullende	richtlijnen	en	adviezen	verantwoord	tennissen	en	padellen	van	de	KNLTB	
staan	het	vrij	spelen	zonder	toezicht	door	jongeren	tot	en	met	18	jaar	thans	ook	toe.	

	
Communicatie	
Het	bestuur	van	TV	Poseidon	spant	zich	in	om	al	haar	leden	en	bezoekers	zo	veel	als	mogelijk	te	
informeren	over	de	regels	en	beperkingen	op	ons	tennispark.	De	volgende	middelen	worden	
ingezet:	
i. Alle	leden	worden	regelmatig	geïnformeerd	via	de	mail	over	de	laatste	stand	van	zaken	
ii. De	website	van	TV	Poseidon	wordt	‘up	to	date’	gehouden	
iii. Er	is	een	instructie	in	de	kantine	aanwezig	t.b.v.	de	kantinedienst-medewerker	(zie	bijlage	

E)	
iv. Er	hangen	grotere	en	kleinere	affiches	op	het	tennispark	met	daarop	weergegeven	wat	de	

gedragsregels	zijn	
v. De	tafels	op	het	terras	zijn	voorzien	van	kleine	geplastificeerde	affiches	
	
De	kernboodschap	is	als	volgt:	
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De	basis	van	het	beleid	is	om	verspreiding	van	het	Covid-19	virus	zo	veel	als	mogelijk	te	beperken.	
Om	deze	reden	zijn	er	harde	regels	waarvan	niet	afgeweken	kan	worden.	Dit	betreft:		

(a) in	acht	nemen	van	1,5	meter	afstand	(indien	18+)	
(b) hygiëneregels	uitvoeren:	was	regelmatig	je	handen,	nies	in	de	binnenkant	van	je	ellenboog	
(c) thuis	blijven	bij	klachten	(zoals	neusverkoudheid,	niezen,	keelpijn,	hoesten,	verhoging,	

koorts,	plotseling	verlies	van	reuk	of	smaak)	en	je	te	laten	testen	
	
Registratie	
Om	eventueel	benodigd	contactonderzoek	door	de	GGD	te	faciliteren,	dienen	alle	bezoekers	van	
het	tennispark	zich	bij	aankomst	te	registreren	door	in	een	hiervoor	bestemd	register	de	naam	
en	tijdstip	van	aankomst	te	noteren.	Bij	vertrek	dient	het	tijdstip	van	vertrek	te	worden	
genoteerd.	Op	basis	van	deze	informatie	kan	worden	vastgesteld	wie	er	op	welk	moment	op	het	
tennispark	aanwezig	was.	
	
Kantine	
Met	ingang	van	1	juli	2020	is	de	kantine	weer	geopend	met	inachtneming	van	het	hetgeen	
hierna	is	vermeld:	
- Het	streven	is	om	op	alle	werkdagen	–	ook	tijdens	de	zomer/schoolvakantie	–	de	kantine	te	
openen	om	19.00	uur.	De	hal	(te	bereiken	via	de	achteringang)	met	de	toegang	tot	het	
afhangbord	en	de	toiletten	is	voortaan	structureel	geopend.	

- Er	zijn	geen	zit-	of	staanplaatsen	in	de	kantine.	Je	mag	–	tenzij	je	kantinedienst	hebt	–	alleen	
in	de	kantine	verblijven	om	te	bestellen,	te	betalen,	de	drankjes	mee	naar	buiten	te	nemen	en	
uiteindelijk	het	glaswerk	weer	binnen	af	te	geven.	

- Onder	de	luifel	zijn	3	zitgroepen	voor	maximaal	4	personen	per	zitgroep	gecreëerd.	Op	het	
terras	staan	her	en	der	een	aantal	houten	(picnic)tafels.	Per	tafel	zijn	er	4	zitplaatsen,	
waarbij	tenminste	1,5	meter	afstand	dient	te	worden	aangehouden.	Op	de	tribune	naast	
baan	1	en	op	de	diverse	banken	naast	de	overige	banen	zijn	slechts	een	beperkt	aantal	
zitplaatsen	gegeven	het	uitgangspunt	om	tenminste	1,5	meter	afstand	aan	te	houden	door	
18+-ers.	

- Het	interieur	van	de	kantine	is	zodanig	aangepast	dat	de	afstand	tussen	kantinedienst-
medewerker	en	gast	altijd	groter	zal	kunnen	zijn	dan	1,5	meter.	

- In	de	kantine	zijn	alleen	drankjes	verkrijgbaar	en	is	er	een	beperkt	aanbod	van	voorverpakte	
etenswaren	(snoep,	koek,	chips).	M.a.w.	de	keuken	is	gesloten.	

- De	toiletten	zijn	weer	vrij	toegankelijk	(via	de	achteringang).	Kleedkamers	en	douches	
blijven	gesloten.	

- In	de	kantine	geldt	een	vaste	procedure	en	looproute:	(i)	bij	binnenkomst	via	de	schuifpui	
rechtdoor	lopen	naar	de	bar.	(ii)	Plaats	hier	de	bestelling	en	betaal	hierna	eerst	waarna	(iii)	
de	bestelling	wordt	klaargezet	op	de	hoek	van	de	bar	aan	de	linkerkant	(gezien	vanuit	het	
perspectief	van	de	bezoeker).	(iv)	Hierna	loop	je	met	bestelling	aan	de	rechterkant	van	de	
kantine	(dus	om	de	eventuele	wachtrij	heen)	weer	naar	buiten	door	de	schuifpui.	(v)	Pas	
hierna	is	de	volgende	klant	aan	de	beurt	om	de	bestelling	te	plaatsen,	enz.	

	
De	kantinedienst-medewerkers	zullen	voortaan	een	ietwat	ruimere	taak	hebben.	Zo	wordt	van	
hen	verwacht	dat	ze	paar	keren	tijdens	hun	dienst	met	reinigingsdoekjes	de	deurklinken,	het	
buitenkraantje	en	de	bladen	van	de	tafels	voor	de	bar	schoonmaken.	Ook	wordt	onder	meer	
van	hen	verwacht	te	bewaken	dat	er	afdoende	handgel	wordt	aangeboden.	Er	is	een	specifieke	
instructie	opgesteld	t.b.v.	de	kantinedienst-medewerkers	(zie	bijlage	E).	
	
Georganiseerde	activiteiten	
De	volgende	activiteiten	kunnen	zich	op	het	tennispark	voordoen:	

A. Reguliere	tennisles		
B. Vrij	spelen	
C. Inlooptraining	voor	niet-leden	
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D. Tennis	tegen	de	muur	
E. Activiteiten	op	verzoek	van	scholen	en/of	Sportbedrijf	Lelystad	
F. Overige	door	de	vereniging	georganiseerde	activiteiten	

	
Ad.	A.	Reguliere	tennisles	
Met	ingang	van	29	april	2020	zijn	de	tennislessen	gestart	voor	de	jeugd	tot	en	met	18	jaar;	met	
ingang	van	11	mei	zijn	de	tennislessen	gestart	voor	de	overige	bezoekers.	De	tennislessen	
worden	in	opdracht	van	TV	Poseidon	georganiseerd	en	uitgevoerd	door	RG	sports.	RG	sports	is	
een	tennisschool	die	TV	Poseidon	voorziet	van	de	volgende	professionele	trainers:	hoofdtrainer	
Jeffrey	Loa	en	clubtrainer	Mirela	Ter	Maten-Ghioane.	Ook	is	het	mogelijk	dat	RG	sports	
(tijdelijk)	vervangers	stuurt.	In	alle	gevallen	beschikken	de	trainers	van	RG	sports	over	een	
door	de	KNLTB	afgegeven	licentie.	
	
Zowel	de	hoofdtrainer	als	de	clubtrainer	hebben	kennis	kunnen	nemen	van	dit	Protocol.	
	
De	tennislessen	zullen	zo	veel	als	mogelijk	worden	gegeven	op	een	blok	van	twee	tennisbanen.	
Deze	tennisbanen	kennen	een	ingang	en	een	aparte	uitgang	waardoor	de	arriverende	lesgroep	
en	de	vertrekkende	lesgroep	elkaar	niet	tegenkomen	op	het	tennispark.	
	
Ad.	B:	Vrij	spelen	
Het	is	toegestaan	vrij	te	spelen	op	de	tennisbanen.	‘Afgehangen’	via	het	elektronische	
afhangbord	in	het	halletje	is	weer	toegestaan.	Het	afhangbord	is	bereikbaar	via	de	achterdeur	
(het	is	niet	de	bedoeling	om	via	de	kantine	te	lopen).	Uitgangspunt	is	dat	zo	weinig	als	mogelijk	
mensen	gelijktijdig	het	halletje	betreden	om	af	te	hangen:	dus	dat	zo	veel	als	mogelijk	1	
persoon	namens	de	groep	of	het	duo	afhangt.	Hierdoor	wordt	vermeden	dat	mensen	te	dicht	op	
elkaar	in	een	binnenruimte	staan.	
	
Het	afhangbord	zal	veelvuldig	worden	schoon	gemaakt.	Ook	zullen	schoonmaakdoekjes	
voorhanden	zijn,	zodat	eenieder	die	het	afhangbord	wil	gebruiken,	het	voor	gebruik	kan	
schoonmaken.	Het	is	immers	een	‘touchscreen-systeem’.	
	
Ad.	C:	Inlooptraining	voor	niet-leden	
Niet	leden	zijn	ook	welkom.	TV	Poseidon	overweegt	het	mogelijk	maken	om	in	te	schrijven	voor	
inlooptrainingen,	bestemd	voor	niet-leden.		
	
Zo	nodig	worden	aan	de	niet-leden	leenrackets	verstrekt.	De	trainer	zorgt	ervoor	dat	na	
gebruik	de	leenrackets	worden	gereinigd.	
	
Ad.	D:	Tennis	tegen	de	muur	
Ons	tennispark	beschikt	over	een	tennismuur.	De	tennismuur	kan	van	twee	zijden	worden	
bespeeld	(zijde	A	en	zijde	B).	Voor	beide	zijden	afzonderlijk	geldt	dat	er	of	maximaal	2	kinderen	
in	de	leeftijd	tot	en	met	12	jaar	spelen	of	1	oudere	bezoeker	speelt.	
	
Ad.	E:	Activiteiten	op	verzoek	van	scholen	en/of	Sportbedrijf	Lelystad	
TV	Poseidon	is	bereid	om	op	verzoek	van	scholen	en/of	Sportbedrijf	Lelystad	activiteiten	te	
organiseren	in	de	vorm	van	bijvoorbeeld	clinics	of	kennismakingslessen.	Ook	is	denkbaar	dat	
bijvoorbeeld	scholen	het	tennispark	willen	benutten	voor	gymnastiekles	of	anderszins.	Indien	
dit	verzoek	wordt	ingediend	zal	per	activiteit	een	specifiek	plan	worden	opgesteld	door	de	
corona-verantwoordelijke	in	overleg	met	de	school	en/of	Sportbedrijf	Lelystad.	
	
Ad.	F:	Overige	door	de	vereniging	georganiseerde	activiteiten	
Ingevolge	de	richtlijnen	van	NOC*NSF	en	Vereniging	Sport	en	Gemeenten	en	van	de	
‘Aanvullende	richtlijnen	tennis	en	padel’	van	de	KNLTB	is	het	weer	toegestaan	voor	de	
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vereniging	om	activiteiten	te	organiseren.	Dit	kunnen	zowel	‘interne	
wedstrijden/wedstrijdvormen	(geen	DSS,	niet	club	overstijgend)’	zijn	als	bijvoorbeeld	open	
toernooien	en	deelname	aan	de	door	de	KNLTB	georganiseerde	competitie.	TV	Poseidon	zal	bij	
de	organisatie	hiervan	de	Richtlijnen	en	adviezen	van	de	KNLTB	volgen.	
	
Voorzieningen		
Het	bestuur	van	TV	Poseidon	voorziet	in	de	voorzieningen	om	dit	Protocol	te	kunnen	uitvoeren.	
Het	gaat	hierbij	onder	meer	om	het	volgende:	
- Er	zijn	twee	bestuursleden	aangewezen	als	coronaverantwoordelijke,	
- Er	zijn	in	ruime	mate	ontsmettingsmiddelen	(handgel)	aanwezig	op	het	tennispark	zodat	
bezoekers	van	het	tennispark	hun	handen	kunnen	reinigen	en	gebruikte	voorwerpen	
desgewenst	kunnen	worden	schoon	gemaakt.	

- De	toiletten	zullen	regelmatig	worden	gereinigd.		
- EHBO	doos	en	AED	zijn	aanwezig	en	bereikbaar.	
- Om	het	‘verkeer’	op	het	tennispark	letterlijk	maar	ook	figuurlijk	in	goede	banen	te	leiden	
wordt	afzetlint	gebruikt,	worden	looproutes	gecreëerd	en	wordt	het	tennispark	voorzien	
van	affiches/borden	met	uitleg.	
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Bijlage	A		Brief	van	24	april	2020	van	Sportbedrijf	Lelystad	

	

 

 
Datum  : 24 april 2020  

Onze referentie : B2020040 

Behandelaar  : ES/ML 

Onderwerp  : Versoepeling maatregelen voor buitensportaccommodaties 

Bijlage(n)  : als genoemd 

 

Geachte bestuur, 

 

Op dinsdag 21 april 2020 heeft het kabinet in een persconferentie laten weten dat, van 

het totale pakket aan maatregelen die zijn genomen in verband met de bestrijding van 

het coronavirus, enkele maatregelen worden versoepeld. Voor sport geldt dat de 

volgende twee maatregelen zijn versoepeld vanaf woensdag 29 april: 

• Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten.  

• Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding samen 

buiten sporten, maar dan wel met 1,5 meter afstand ertussen. 

 

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en op een juiste wijze 

invulling te geven aan de nieuwe maatregelen zetten wij voor u op een rij welke 

bijkomende regels voor het gebruik van de buitensportaccommodaties gelden. Ook 

verzoeken wij u om een coronaprotocol op te stellen en na te denken hoe u invulling kunt 

geven aan het openstellen van de accommodatie voor niet-leden. Uiteraard denken wij 

hierin graag met u mee. 

 

Extra regels voor gebruik 

Door de versoepeling van maatregelen voor kinderen en jongeren stelt Sportbedrijf 

Lelystad alle buitensportaccommodaties weer open aan sportverenigingen die de 

accommodatie van ons gebruiken en huren. Het openstellen gaat wel gepaard met het 

committeren aan bijkomende regels ter verdere verspreiding van het coronavirus.  

 

Met inachtneming van de volgende regels mag uw sportvereniging de buitensport-

accommodatie gebruiken:  

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd 

en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te 

houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden.  

o Steeds geldt: Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook 

voor kinderen nog steeds: blijf thuis. 

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit 

georganiseerd en onder begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand 

houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. 

o Steeds geldt: Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook 

voor jongeren nog steeds: blijf thuis. 

• Voor sporters vanaf 19 jaar is en blijft de buitensportaccommodatie gesloten (in 

ieder geval tot en met dinsdag 19 mei 2020), behoudens de begeleiders.  

• Voor ouder(s)/verzorger(s) is de accommodatie gesloten (in ieder geval tot en 

met dinsdag 19 mei 2020). Kinderen worden afgezet bij de ingang en er staan 

geen ouder(s)/verzorger(s) langs de lijn. 

• De kleedkamers zijn en blijven gesloten. Kinderen en jongeren kleden zich thuis 

om en douchen thuis. 

• Toiletten zijn wel bereikbaar en open. De sportvereniging draagt zorg voor 

regelmatige schoonmaak en desinfectie.  

• De kantine, het clubhuis of sociëteit is en blijft gesloten. 

• De regels en de maatregelen van het RIVM worden strikt nageleefd.  
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Coronaprotocol  
Een aantal sportbonden werkt aan generieke richtlijnen voor trainingen (dus met 1,5 
meter afstand). We adviseren deze specifieke richtlijnen, bovenstaande regels, de 
maatregelen en wellicht andere relevante informatie te verwerken in een coronaprotocol. 
Daarnaast dient u een coronaverantwoordelijke aan te stellen binnen uw vereniging. 
Deze persoon ziet toe op de handhaving van de regels door begeleiders en jeugdige 
sporters en spreekt hen hierop aan. Deze persoon kan ook begeleiders en jeugdige 
sporters met ziekteverschijnselen naar huis sturen. Het protocol kunt u op uw website 
plaatsen, zodat het beschikbaar is voor alle leden. Ook verzoeken wij u dit protocol en de 
naam van de coronaverantwoordelijke binnen uw sportvereniging, bij voorkeur voor 
woensdag 29 april 2020, te sturen naar Esmee Smit, verenigingsondersteuner van 
Sportbedrijf Lelystad, via e-mail e.smit@sportbedrijf.nl.   
 
Ook sporten voor niet-leden 
Het is belangrijk dat onze kinderen en jongeren uit Lelystad veilig met elkaar buiten 
kunnen sporten. En het is erg fijn dat er iets meer ruimte komt voor onze kinderen en 
jongeren en dat ze onder begeleiding samen buiten mogen sporten. We willen u daarom 
verzoeken om deze sportbeoefening toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk kinderen 
en jongeren uit de buurt, dus ook voor niet-leden. Wij denken hierin graag met u mee! 
Daarvoor kunt u contact opnemen met verenigingsondersteuner Esmee Smit: 
e.smit@sportbedrijf.nl of 06 13 22 62 56. Ook horen wij graag van u wanneer uw 
accommodatie beschikbaar is, zodat het mogelijk is om bijvoorbeeld sportinstuiven voor 
basisscholen of andere sportactiviteiten voor kinderen en jongeren te organiseren.  
 
Grote verantwoordelijkheid en alle vrijwilligers 
Sportbedrijf Lelystad is verheugd dat het verenigingsleven weer een klein beetje op gang 
komt. Dit vraagt echter om grote verantwoordelijkheid van u als bestuur van de 
sportvereniging en als huurder van onze accommodatie. Sportbedrijf Lelystad gaat 
ervanuit dat het gebruikmaken van onze sportaccommodatie onvoorwaardelijk betekent 
dat u instemt met het naleven van de regels. Zoals u wellicht begrijpt, gaan wij en ook 
handhavers en/of politie periodiek toezicht houden en indien noodzakelijk handhaven en 
optreden.  
 
De bijdrage van u, als bestuur en alle andere vrijwilligers, voor het sportieve hart van 
Lelystad waarderen wij enorm. Wij begrijpen dat ook u, als bestuur, naast de zorg voor 
sporters en mogelijk niet-leden, ook zorgdraagt voor uw vrijwilligers en/of 
sportbegeleiders en hun gezinnen. Het is en blijft voor iedereen van belang om de 
maatregelen van het RIVM te blijven volgen. Daarom hangen wij binnenkort op al onze 
accommodaties de richtlijnen op (zie bijlage). Zo hopen wij u te ondersteunen met het 
uitvoeren en handhaven van de maatregelen. Op de website van Sportbedrijf Lelystad, 
van uw sportbond of van NOC*NSF kunt u ook meer informatie vinden voor u als bestuur 
en/of uw vrijwilligers.  
 
Vragen of ondersteuning? 
Tot slot wensen wij u weer veel sportplezier toe in deze bijzondere tijd met nieuwe 
regels. Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met onze 
verenigingsondersteuner Esmee Smit: e.smit@sportbedrijf.nl of 06 13 22 62 56.  
 
Met vriendelijke groet, 
Sportbedrijf Lelystad 
 
 
Maurice Leeser 
directeur-bestuurder  
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Bijlage	B	Mail	van	Sportbedrijf	Lelystad	
	

	
	
Tekst	website	Sportbedrijf	Lelystad	(https://www.sportbedrijf.nl/zwembaden-de-koploper-weer-
open-en-samen-buiten-sporten-voor-iedereen/)	
	

Zwembaden De Koploper weer open en samen buiten sporten 
voor iedereen 
07-05-2020	15:05	 
Afgelopen woensdag 6 mei heeft het kabinet besloten om de maatregelen rond de bestrijding van het 
coronavirus verder te versoepelen. Uiteraard blijven altijd de richtlijnen van het RIVM gelden. Lees deze 
na op de website van het RIVM: basisregels voor iedereen. 
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Voor sport en bewegen golden vanaf woensdag 29 april de volgende maatregelen: 

• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en 
activiteiten volgen. 

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar 
dan met 1,5 meter afstand ertussen. 

Vanaf maandag 11 mei komen daar de onderstaande versoepelingen bij: 

• Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 
meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke 
kleedkamers of douches. 

• Alle binnenzwembaden mogen open. 

De verwachting is dat per 1 september, als het virus onder controle is, de gymzalen, de sportzalen, 
sporthallen en de verenigingskantines weer open mogen. Alle contactsporten, binnensporten en 
wedstrijden (hoogstwaarschijnlijk zonder publiek) zijn dan wellicht ook weer mogelijk. 

Lees het complete bericht op de website van de Rijksoverheid: stapsgewijs meer ruimte in het 
openbaar leven. 

Wat betekent dit voor sporten en bewegen in Lelystad?   

• Op maandag 11 mei maken wij onze protocollen voor zwemmen, sporten en bewegen af voor 
de zwembaden en de activiteiten van Sportbedrijf Lelystad. We starten in verschillende fases 
op, omdat wij binnen het zwemmen, sporten en bewegen rekening moeten houden met de 
RIVM-richtlijnen, waaronder een van de belangrijkste regels: houd 1,5 meter afstand. 

• De sportverenigingen kunnen met aanpassingen in de protocollen* die zij voor kinderen en 
jeugd hebben gemaakt vanaf maandag 11 mei buiten sporten. Rekening houdend met de 
basisregels voor iedereen. De vernieuwde protocollen kunnen verstuurd worden 
naar info@sportbedrijf.nl. 
• De nieuwste maatregel voor sport vanaf 11 mei is: 

• Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als 
er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen 
gezamenlijke kleedkamers of douches. 

• De maatregelen die vanaf 29 april golden en blijven gelden: 
• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen georganiseerd en onder begeleiding buiten 

sporten en bewegen. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches. 
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding buiten 

sporten en bewegen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Geen 
wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches. 

• Vanaf dinsdag 12 mei gaan wij onze routekaart met het openstellen van de activiteiten van het 
Sportbedrijf per e-mail en via onze website en sociale media kanalen delen. 

• Het zwembad van De Koploper gaat vanaf maandag 18 mei open. We willen nogmaals 
benadrukken dat dit stapsgewijs zal plaatsvinden. Denk aan het beperkt openen voor bepaalde 
doelgroepen, activiteiten en/of bepaalde delen van de baden. 

Kortom, op dinsdag 12 mei informeren wij al onze klanten en onze (zwem)sportverenigingen. We willen 
de informatie zo volledig, kort en duidelijk mogelijk delen. Daar nemen wij de komende dagen de tijd 
voor. We hopen op jullie begrip! 
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Sportbedrijf Lelystad is verheugd dat de sportaccommodaties gefaseerd verder open kunnen. 
Lichaamsbeweging bevordert tenslotte de lichamelijke en mentale gesteldheid en draagt bij aan een 
vitaal afweersysteem. 

*Heeft uw sportvereniging nog geen protocol, omdat uw vereniging geen activiteiten organiseert voor 
kinderen en jeugd? Dan geldt het volgende: 

Een aantal sportbonden werkt aan generieke richtlijnen voor trainingen (dus met 1,5 meter afstand). We 
adviseren deze specifieke richtlijnen, de basisregels, de maatregelen en wellicht andere relevante 
informatie te verwerken in een coronaprotocol. Daarnaast dient u een coronaverantwoordelijke aan te 
stellen binnen uw vereniging. Deze persoon ziet toe op de handhaving van de regels door begeleiders 
en sporters/deelnemers en spreekt hen hierop aan. Deze persoon kan ook begeleiders en 
sporters/deelnemers met ziekteverschijnselen naar huis sturen. Het protocol kunt u op uw website 
plaatsen, zodat het beschikbaar is voor alle leden. Ook verzoeken wij u dit protocol en de naam van de 
coronaverantwoordelijke binnen uw sportvereniging, bij voorkeur voor maandag 11 mei 2020, te sturen 
naar Esmee Smit, verenigingsondersteuner van Sportbedrijf Lelystad, via e-mail e.smit@sportbedrijf.nl. 
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Bijlage	C		Mail	van	Sportbedrijf	Lelystad	
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Bijlage	D		Toepassing	van	de	‘Aanvullende	richtlijnen	tennis	en	padel’	van	de	KNLTB	
	
De	KNLTB	heeft	de	‘Aanvullende	richtlijnen	en	adviezen	verantwoord	tennissen	en	padellen’	
gepubliceerd.	Van	tijd	tot	tijd	worden	deze	richtlijnen	aangepast.	Zoals	de	KNLTB	het	zelf	
formuleert,	zijn	haar	richtlijnen	een	aanvulling	op	het	‘Protocol	verantwoord	sporten’	van	
NOC*NSF,	Platform	ondernemende	sportaanbieders	en	Vereniging	Sport	en	Gemeenten	en	
vormen	deze	richtlijnen	een	advies	aan	de	verenigingen.	Het	bestuur	van	TV	Poseidon	neemt	
deze	richtlijnen	zo	veel	als	mogelijk	als	uitgangspunt,	echter	zal	hiervan	afwijken	in	de	situatie	
dat	deze	richtlijnen	niet	uitvoerbaar	zijn	of	een	andere	keuze	tot	een	beter	resultaat	zal	leiden.	
	
Inzake	de	formele	status	van	de	‘Aanvullende	richtlijnen	tennis	en	padel’	van	de	KNLTB	het	
volgende:	
- De	richtlijnen	melden	uitdrukkelijk	dat	het	een	advies	betreft.	
- De	richtlijnen	kunnen	de	indruk	wekken	dat	dit	Protocol	en	eventuele	afwijkingen	van	de	

richtlijnen	dienen	te	worden	goedgekeurd	door	de	gemeente.	In	de	situatie	van	de	
gemeente	Lelystad	is	echter	vastgelegd	(zie	bijlage	A)	dat	dit	Protocol	dient	te	worden	
opgesteld	(en	nageleefd)	en	is	niet	het	voorbehoud	gemaakt	van	goedkeuring	door	
Sportbedrijf	Lelystad.	Er	geldt	in	de	plaats	hiervan	een	informatieplicht.	Op	de	website	
van	de	KNLTB	onder	‘veel	gestelde	vragen’	is	het	volgende	terug	te	vinden3:	“Moeten	wij	
als	verenigingen	bij	elke	wijziging	in	ons	protocol	toestemming	vragen	bij	de	gemeente?	Ja,	
tenzij	je	andere	afspraken	met	de	gemeente	hebt	gemaakt...“	

- Ter	aanvulling	op	bovenstaande	willen	we	verwijzen	naar	de	volgende	tekst	van	het	door	
de	KNLTB	opgestelde	stappenplan	verenigingen4:	“Neem	contact	op	met	de	gemeente	en	
stem	het	protocol	en	de	richtlijnen	af	voordat	je	het	park	opent.	Stem	eventuele	wijzigingen	
in	het	protocol	ook	altijd	af	met	de	gemeente.	Let	op,	een	aantal	gemeenten	heeft	een	eigen	
protocol/werkwijze.	Dit	kan	op	bepaalde	punten	afwijken,	het	protocol	van	de	gemeente	
gaat	dan	altijd	voor	op	de	KNLTB	richtlijnen.	De	gemeente	handhaaft	uiteindelijk	of	
verenigingen	zich	houden	aan	de	richtlijnen

																																																								
3	Zie	https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/	
4	Zie	https://corona.knltb.nl/media/gzun20se/stappenplan-verenigingen-fase-
2.pdf?ts=637255848909830000	
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Bijlage	E		Instructie	t.b.v.	de	kantinedienst-medewerker	
(versie	30	juni	2020)	
	
Het	zijn	bijzondere	tijden.	Om	deze	reden	hebben	we	nu	een	extra	instructie	voor	de	kantinedienst-
medewerker.	Lees	deze	instructie	s.v.p.	goed	door.	
	
Introducés	zijn	van	harte	welkom	
We	willen	graag	mensen	laten	kennismaken	met	de	tennissport	en	met	onze	vereniging.	Onze	
vereniging	kan	ook	nog	nieuwe	leden	gebruiken.	Gegeven	de	bijzondere	omstandigheden	is	eenieder	
die	de	tennissport	wil	uitproberen	welkom	op	ons	tennispark.	Vooralsnog	zullen	we	dit	zonder	kosten	
en/of	verdere	verplichtingen	toestaan	tot	1	september	aanstaande.	Heet	de	gasten	welkom	en	hang	
voor	ze	af	(maak	gebruik	van	de	pasjes	die	in	de	kantine	voorhanden	zijn.)		
	
Extra	schoonmaken	/	handgel	
Reinig	een	paar	keer	tijdens	je	dienst	met	behulp	van	de	reinigingsdoekjes,	de	deurklinken,	het	
kraantje	buiten	en	de	bladen	van	de	tafels	die	voor	de	bar	staan.	
	
Controleer	of	er	buiten	bij	de	entree	van	de	kantine	nog	genoeg	handgel	is	om	je	handen	te	reinigen.		
	
De	keuken	is	gesloten	
in	de	kantine	zijn	alleen	drankjes	verkrijgbaar	en	is	er	een	beperkt	aanbod	van	voorverpakte	
etenswaren	(snoep,	koek,	chips).	
	
Handhaving	regels	
In	de	hele	maatschappij	worden	regels	enorm	versoepeld	in	vergelijking	met	de	situatie	van	nog	maar	
3	maanden	geleden.	Het	valt	en	staat	met	de	discipline	om	ons	aan	een	aantal	basisregels	te	houden	
inzake	in	acht	te	nemen	afstand	en	hygiëne.	Op	ons	tennispark	hebben	we	deze	regels	ook	en	zijn	de	
regels	deels	vertaald	in	bijvoorbeeld:		

- de	looproute	in	de	kantine,		
- het	maximum	van	4	mensen	aan	1	tafel	(buiten	op	het	terras	of	onder	de	luifel),		
- geen	verblijf	toegestaan	in	de	kantine,		
- afhangbord	en	toiletten	zijn	bereikbaar	via	de	achterdeur.	

	
Het	kan	voorkomen	dat	‘onbewust’	deze	basisregels	niet	altijd	worden	nagekomen	(bijvoorbeeld	in	
situaties	dat	het	gezellig	is	en	er	wellicht	een	paar	glaasjes	wijn	of	enkele	biertjes	worden	gedronken).	
Je	hebt	weliswaar	niet	de	functie	van	toezichthouder,	maar	wees	dan	niet	bang	om	de	mensen	die	de	
regels	enigszins	negeren	hierop	aan	te	spreken.	Wel	verwachten	we	dat	je	eventuele	‘misstanden’	
meldt	bij	de	coronaverantwoordelijke	(zie	hieronder	voor	de	telefoonnummers).	
	
Vragen	
Indien	er	vragen	zijn,	of	indien	er	storende	situaties	zijn,	neem	dan	s.v.p.	contact	op	met	de	
coronaverantwoordelijken	binnen	de	vereniging.	Dit	betreft	de	volgende	bestuursleden:	

- Jur	Haak	 	 06	1076	1981	
- Jan-Hein	Gerritsen	 06	105	120	29	

	
Voor	vragen	die	direct	te	maken	hebben	met	de	kantine,	neem	dan	s.v.p.	contact	op	met		

- Rick	Hekker		 	 06	1170	5763	(op	vakantie	tot	5	juli)	of		
- Neill	van	Brederode	 06	1372	8011	


