
Volhouden ATLAS 

 

Ik wil jullie met dit bericht graag meenemen met de maatregelen die de vereniging heeft 

genomen om  

veilig te sporten, wedstrijden bezoeken, iets te nuttigen e.d. op de accommodatie 

van de vereniging.  

Verder zal ik ook proberen duidelijk te maken waarop we onze protocollen baseren. 

Bovendien zal ook enige websiteadressen geven waar iedereen het nog eens zelf kan 

nalezen. 

 

Het is voor ATLAS maar ook voor jou het belangrijkste dat het voor jou relateerde 

protocol wordt gevolgd om het risico op verdere verspreiding van COVID-19 te 

reduceren.  Atlas is een formele organisatievorm en dient daarmee ook formeel de 

richtlijnen te volgen. Indien dit niet wordt gedaan en verspreiding bij ons blijkt te hebben 

plaatsgevonden kan de overheid een boete tot max 4000 EURO opleggen en de kantine 

voor bepaalde tijd sluiten. Bovendien maken we daarmee slechte sier in regio. Niet te 

vergeten dat verdere verspreiding ervoor kan zorgen dat mensen direct of indirect 

gerelateerd ernstig ziek kunnen worden.  Het is van belang dat elk lid dit protocol naleeft 

en andere aanspreekt op de naleving ervan. Enkel op deze manier kunnen we met dit 

protocol zoveel als mogelijk tegemoetkomen aan de gezelligheidsbehoefte van de leden. 

Maar dan wel op een veilige manier. Indien er verbeterideeën zijn vernemen we deze 

graag.  

Verder dient eenieder zich er bewust van te zijn dat richtlijnen kunnen wijzigen in de 

toekomst. Het is dus een moment opname en het is niet ondenkbaar dat een en ander 

in de toekomst zal veranderen.  

ATLAS is een vereniging waar vele sporten onder vallen. Verder sporten/recreëren we 

zowel buiten (onze eigen accommodatie) als binnen (onze eigen accommodatie en Zaal 

De Belt in Souburg).  

In het algemeen geldt dat we voor elke sport ons moeten houden aan de volgende 

richtlijnen: 

A) De algemene RIVM-richtlijnen. 

+ 

B) De specifieke accommodatie richtlijnen  

+ 

C) De specifieke sportrichtlijnen. 

 



Ik wil jullie nu het protocol geven voor het gebruik van onze eigen accommodatie zoals 

ik dit in het begin heb geschetst. 

De algemene RIVM-richtlijnen kennen we allemaal wel denk ik uit ons dagelijks leven.  

Voor de specifiek ATLAS accommodatie richtlijnen hebben we te maken met 2 zaken:  

• Het invullen van de algemene RIVM-richtlijnen  

• En voor de kantine de richtlijnen voor de horeca (horeca COVID 19 protocol - 

versie 10 augustus 2020 Meer specifiek Fastservice.) en naar de aanbevelingen 

van het NOC*NSF (Het orgaan waarin alle sportbonden zijn vertegenwoordigd.) 

Deze hebben een document opgesteld getiteld: verantwoord sporten. 

( https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf).  

Wat rest zijn dan de specifieke sportrichtlijnen. Wanneer je A en B goed hebt ingevuld 

houdt dit niet veel meer in dan zorgen voor hygiëne van de specifieke sportmaterialen 

door ze te reinigen na elke training of wedstrijd. 

 

KV ATLAS veiligheid- en hygiëneregels 

1. Algemene RIVM veiligheid- en hygiëneregels regels. 

• Blijf thuis en laat je testen, 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 weer 

sporten en naar buiten.  

• Blijf thuis als iemand in jouw huis positief getest is op het coronavirus (COVID-19); 

Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 

worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Schud geen handen.  

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Ga 10 dagen in (thuis) quarantaine als je uit een land komt dat door BZ is 

aangemerkt met een negatief reisadvies t.a.v. Covid-19 virus (code oranje en 

rood); Ook als je geen klachten hebt. 

2. Veiligheid- en hygiëneregels voor sporters, trainers en begeleiders 

Trainingen en wedstrijden 

• Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.  

• Ga op de accommodatie niet onnodig door elkaar lopen. 

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de sportlocatie. 

• Kom zoveel mogelijk in sportkleding (inclusief sportschoenen) naar de training en 

wedstrijd. 

about:blank


• Voor sporters vanaf 18 jaar, houd tijdens het douchen en omkleden 1,5 meter 

afstand van elkaar. 

Dit houdt in dat er in elke kleedruimte maximaal drie personen tegelijk aanwezig 

mogen zijn (totaal dus 6 heren en 6 dames.)  

In de douchruimte mogen er maximaal 3 personen tegelijk douchen. (Totaal dus 

3 dames en 3 heren.)  

Advies is om de tegenstander eerst te laten douchen en dat de ATLAS leden dit 

later doen. 

• Om contact zoveel mogelijk te vermijden wordt omkleden en douchen na de 

training ontraden.  

• Teams zetten gezamenlijk het korfbalmateriaal gereed, ruimen het op en 

desinfecteren het gebruikte materiaal (desinfectansdoekjes zijn aanwezig in het 

materialenhok). 

• Voor sporters vanaf 18 jaar, houd 1,5 meter afstand van elkaar in de dug-out. 

• Voor sporters vanaf 18 jaar, schud geen handen en geef geen highfives. 

• Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen. 

• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. 

• Voor - en na de wedstrijd worden sporters, trainers en begeleiders tot de 

toeschouwers gerekend. 

• Vervoer naar uitwedstrijden en eventueel gezamenlijk vervoer naar trainingen 

ATLAS volgt hier het advies van de sportbonden (https://nocnsf.nl/wat-doet-

nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen): 

 

Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van 

buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan 

en/of bij uitwedstrijden. 

 

3. Veiligheid- en hygiëneregels voor ouders/verzorgers en toeschouwers 

Ouders/verzorgers 

• Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiëneregels. 

• Informeer je kind over de (algemene) veiligheids- en hygiëneregels voor sporters. 

• Indien mogelijk, laat je kind op eigen gelegenheid naar de sportlocatie komen. 

• Indien je kind niet zelfstandig naar de sportlocatie kan komen is het als 

ouder/verzorger toegestaan je kind te brengen.  

• Het is als ouder/verzorger toegestaan om tijdens de training op de sportlocatie te 

blijven. Houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar. 

Toeschouwers 

• Blijf thuis als je niet kunt voldoen aan de algemene veiligheids- en hygiëneregels. 
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• Desinfecteer je handen bij het betreden van het terras en/of de kantine.  

• Van toeschouwers, die op het terras willen zitten of het clubhuis willen betreden 

voor het nuttigen van een consumptie, wordt geacht dat zij hun contactgegevens 

achterlaten. Registreren kan in de daarvoor bestemde logboeken. 

Contactgegevens worden 14 dagen bewaard. 

• Houd op de sportlocatie 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen. 

• Voor - en na de wedstrijd worden sporters, trainers en begeleiders tot de 

toeschouwers gerekend. 

4. Veiligheid- en hygiëneregels clubhuis/terras 

Omdat het nagenoeg niet mogelijk is om groepen groter dan 24 personen in de 

kantine te ontvangen zal bij thuiswedstrijden (senioren) de kantine gesloten 

blijven tenzij bezoekersaantallen (incl. spelers minder dan 24 omvat.). Er zal 

gebruik worden gemaakt van een loketfunctie bij de open terrasdeuren.  

• Het clubhuis kent normale openingstijden. (Conform de alcoholvergunning.)   

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij het verlaten van het clubhuis 

(desinfectans staat op de tafels.) en/of het terras. 

• Sporters en trainers/begeleiders van ATLAS registreren zich in teamverband op 

speciale formulieren.  

• Vanaf 18 jaar, houd in het clubhuis en op het terras 1,5 meter afstand van elkaar. 

(Uitzonderingen zijn mensen uit een gezamenlijke huishouding) 

• Geef elkaar de ruimte (1,5 meter) bij het bestellen en afhalen van consumpties 

aan de bar of bij het afhaalpunt bij de terrasdeuren. 

• Consumpties moeten zittend genuttigd worden op de daarvoor aanwezige 

zitplaatsen in het clubhuis en op het terras.  

• Consumpties kunnen via PIN-betaling (Voorkeur) of cash worden afgerekend;  

• Omkleden (inclusief sportschoenen) is in het clubhuis niet toegestaan. 

• Het tassenrek kan niet gebruikt worden tijdens wedstrijddagen. 

• De vereniging kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheids- en/of 

griepklachten. 

• Er zal geprobeerd worden om maximaal te ventileren door alle deuren open te 

zetten. 

 

 

Beperkingen faciliteiten: 

 

A. Toiletbezoek: 

 

Slechts 1 persoon kan er tegelijk gebruik maken van een toilet (1 dame en 1 

heer). De afspraak is 

Deur open = Toilet vrij. Je kunt naar binnen. 

Deur dicht = Toilet is bezet. Wacht in de hal. (Let op de 1,5 meter afstand) 

Was je handen na gebruik! 



 

 

B. Keuken: 

 

De keuken blijft voorlopig dicht. We kunnen daar geen 1,5 meter afstand 

garanderen wanneer zich daar twee personen bevinden. 

 

 

C. Aantal barmedewerkers 

 

Om dezelfde reden is er slechts plaats voor 1 barmedewerker.  

 

Nog even terug naar de titel. Dit is niet alleen een verzoek van het bestuur aan alle leden 

om je aan de regels te blijven houden hoe ongeloofwaardiger en moeilijker die ook 

mogen worden. (Denk aan onze minister die knuffelt met zijn schoonmoeder.) en hoe 

tegenstrijdig ze soms ook mogen zijn. Echter het is ook een geheugensteuntje voor jullie 

waarom je het doet en welke regels er zijn: 

Volhouden. Dit moet er ons aan herinneren dat het CORONA virus nog niet over is en 

dat we ons constant bewust van moeten zijn. Het is ook het verzoek van het bestuur aan 

jullie om jullie aan de regels te houden om eenieder te beschermen. 

A. De A staat voor de extra moeten afspraken die we samen moeten maken voor onze 

accommodatie omdat we niet zondermeer aan de RIVM-regels kunnen voldoen.   

T. De T staat voor THUIS. Dit moet ons eraan herinneren dat we dit allemaal niet alleen  

voor onszelf doen maar ook voor onze families en de meer kwetsbaren in de 

samenleving. Denk ook aan onze vrijwilligers die bijvoorbeeld in de zorg werken.  

L. De L staat voor ons Leven. We moeten proberen ons leven zo goed en kwaad als het is 

zoveel mogelijk door te laten gaan. Sporten bij ATLAS hoort daar ook bij. 

A. Deze A staat voor Afstand. Houd je aan de basisregels van het RIVM. 

S. De S staat voor Samen. Alleen samen kunnen we door deze moeilijke tijd komen. 

 

 


