Aanvullingsprotocol Corona Toegangsbewijs Volleybalvereniging DVO
Dit aanvullingsprotocol (hierna: protocol) is geldig totdat er wijzigingen zijn of wanneer de overheid besluit dat
deze maatregelen niet langer nodig zijn. Bij het opstellen van dit protocol zijn de richtlijnen vanuit de overheid
en de informatie vanuit NOC*NSF gebruikt1. Dit protocol vervangt de werkwijze zoals per mail
gecommuniceerd op 4 november jl. en is een aanvulling op het bestaande Coronaprotocol van DVO. In
onderstaand protocol wordt met een ‘QR-code' een zogenaamd ‘CTB’ bedoelt.
Met ingang van dinsdag 9-11-2021 hanteert Volleybalvereniging DVO het volgende protocol:
Voor iedereen:
▪ Voor bezoek aan de horeca is een geldige QR-code vereist voor iedereen vanaf 13 jaar.
▪ Het dragen van een mondkapje is verplicht totdat de QR-code controle heeft plaatsgevonden.
▪ Er is een mogelijkheid om, bij wedstrijden, contactgegevens achter te laten t.b.v. een bron-en
contactonderzoek.
▪ Vaccinatieboekjes en zelftesten zijn niet geldig als CTB.
Voor sporters tot 18 jaar:
▪ Geen beperkingen om te trainen en wedstrijden te spelen.
▪ Trainen en wedstrijden spelen is niet toegestaan als jij of huisgeno(o)t(en) klachten hebt gerelateerd
aan een Covid-19 besmetting. Let op: In tegenstelling tot op school geldt deze regel voor iedereen,
ook voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Voor sporters vanaf 18 jaar:
▪ Trainen en wedstrijden spelen is alleen toegestaan als je in het bezit bent van een geldige QR-code
▪ Trainen en wedstrijden spelen is niet toegestaan als jij of huisgeno(o)t(en) klachten hebt gerelateerd
aan een Covid-19 besmetting.
Voor publiek:
▪ Toegang tot de sporthal is alleen toegestaan met een geldige QR-code.
▪ Probeer zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren.
Voor medewerkers/vrijwilligers:
▪ Voor medewerkers/vrijwilligers geldt dat er voor sportmomenten waarbij zij in functie zijn geen
geldige QR-code nodig is. Let op: Sta je vervolgens als speler op het veld, ben je géén vrijwilliger meer
en moet je wel gecontroleerd worden.
▪ Onder medewerkers/vrijwilligers vallen:
▪ Trainers
▪ Coaches
▪ Scheidsrechters
▪ Zaaldienst
▪ De QR-code controleur
▪ (Team)begeleiders (al dan niet van sporters met een beperking/handicap)
▪ Commissieleden in geval van een activiteit in de zaal anders dan een wedstrijd
▪ TC-leden wanneer zij ‘in functie’ hun taken in de zaal moeten uitvoeren
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- https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/11/04/landelijk-protocol-en-faq-noc-nsf-per-6-november
- https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
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Voor ouders van jeugdleden:
▪ Bij trainingen is het niet toegestaan de sporthal te betreden omdat er geen vrijwilliger aanwezig is
om de QR-codes te scannen. We verzoeken u uw kind buiten af te zetten en na de training weer op
te wachten.
▪ Wanneer u een wedstrijd van uw kind wilt bekijken (zowel uit als thuis) valt u onder ‘publiek’. Zie
boven voor de regels.
▪ Als u ingeroosterd staat om te rijden naar een uitwedstrijd, vragen we u zelf vervanging te regelen
als u niet kunt/wilt rijden (mogelijk omdat u vanwege het niet beschikken over een geldige QRcode de wedstrijd niet kunt kijken). We willen met elkaar de jeugd graag laten sporten en moeten
dit met elkaar zoveel mogelijk faciliteren.
Handhaving/controle

▪

Bres heeft aangegeven geen rol op zich te nemen in de controle van de QR-codes voor sporters en
publiek. Wel zal Bres QR-codes controleren voor toegang tot de kantine. We zijn als vereniging zelf
verantwoordelijk voor de handhaving/controle.

Trainingen:
▪ Tijdens trainingen van teams met sporters vanaf 18 jaar, moeten de QR-codes gecheckt worden door
iemand uit het desbetreffende team. Spreek onderling af wie binnen jouw team de QR-codes checkt
(trainer/aanvoerder/etc.). Dit moet iedere training opnieuw gebeuren. Als team ben je hier zelf
verantwoordelijk voor!
▪ Realiseer je dat boetes hoog zijn (€4000)! Blijk je geen geldige code te hebben als je na de training de
kantine in wilt, riskeer je deze boete.
Wedstrijden doordeweeks:
▪ Bij wedstrijden op doordeweekse dagen worden de QR- codes van de sporters gecontroleerd door de
scheidsrechter, dit kan gelijktijdig met de controle van de spelerskaarten.
▪ Ook is het noodzakelijk dat het team de QR-codes van het publiek controleert. Bij jeugdwedstrijden is
het handig als de teamleider dit regelt (of iemand vraagt dit te doen). Bij seniorenwedstrijden moet
het team onderling afstemmen wie deze taak op zich neemt.
Controle op wedstrijd-zaterdagen:
▪ Op zaterdagen zal er een vrijwilliger vanuit DVO aanwezig zijn om de QR-codes te controleren.
▪ Wanneer er een QR-code gescand wordt, moet ook de bijbehorende identiteitsbewijs erbij gecheckt
worden. Voor letters en de dag/maand van de geboortedatum moet kloppen met wat er op de scan
staat.
▪ Een QR-code checken doe je als volgt:
o Download de app Corona Check Scanner op je telefoon (op één van de tablets zal deze ook
gedownload staan)
o Scan de QR-code.
o Controleer of de gegevens op jouw scherm overeenkomen met die op het ID-bewijs.
o Bij een groen scherm mag de persoon verder de hal in en mag het mondkapje af.
o Bij een rood scherm met een kruis, krijg je uitleg in de app wat je kunt doen om de bezoeker
te helpen. Blijft het scherm rood, dan moet je helaas de bezoeker de toegang weigeren.
o Als iemand hier niet mee akkoord gaat, ga vooral niet in discussie maar vraag om hulp.
Eventueel mag je bij escalatie altijd de politie bellen op 0800-8844.
▪ Routing in de sporthal:
o Kleedkamers zijn alleen te betreden via de zaal, niet meer via de gang.
o Iedereen loopt via de zaal naar binnen en laat de QR-code scannen bij de checktafel direct na
de ingang. Er is een deur voor IN en UIT.
Wat als iemand na een bezoek aan de sporthal toch besmet blijkt met het coronavirus?
▪ Neem zo snel mogelijk op met iemand van het Bestuur. Graag kijken we dan in overleg met de GGD
welke stappen we moeten zetten en wie eventueel geïnformeerd moet worden.
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▪

Zonder goedkeuring van de persoon in kwestie mag diens naam niet zonder meer worden verspreidt.

Algemeen
▪ Hou je aan de basisregels: Bij klachten blijf je thuis en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent.
▪ Was vaak en goed je handen
▪ Het advies is om buiten de wedstrijd/training op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven.
▪ Bij andere verenigingen zijn we te gast. We gaan er vanuit dat we ons als gasten aan de daar geldende
regels houden.
▪ Blijf met elkaar in gesprek, respecteer elkaars mening en laten we vooral met elkaar proberen te
genieten van de sport zolang het nog kan en mag!
▪ Gaat het voor jouw team problemen opleveren op het protocol te handhaven, neem dan contact op
met het Bestuur.
Oud-Beijerland, 8 november 2021
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