VEILIGHEIDSPLAN VOETBAL Fase 2
voor voetbaltrainingen op de terreinen van Schelle Sport
van 8 juni t/m 3 juli 2020
1. Context, toepassingsgebied en sancties
Dit VEILIGHEIDSPLAN VOETBAL is opgesteld overeenkomstig de beslissing van de nationale
Veiligheidsraad van 3 juni 2020.
De maatregelen in dit plan zijn van toepassing voor ALLE voetbalactiviteiten die plaatsvinden
op de terreinen van Schelle Sport van maandag 8 juni tot en met vrijdag 3 juli 2020.
Bij het OPZETTELIJK OVERTREDEN van de maatregelen in dit veiligheidsplan, zullen de
betrokkenen UITGESLOTEN WORDEN VAN ALLE ACTIVITEITEN OP DE CLUB TOT 2 AUGUSTUS
2020. Veiligheid = prioriteit

2. Algemene regels
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enkel personen zonder luchtwegklachten (hoesten, verkouden, keelpijn en/of koorts) of
andere ziekteverschijnselen (pijn op de borst, vermoeidheid, kortademigheid, diarree,
verdwijnen van smaak en geur) melden zich aan op de club. Bij twijfel kom je niet naar
de club.
Geen toeschouwers langs het terrein toegelaten
Sportcafé geopend vanaf woensdag 10 juni volgens de richtlijnen van de overheid.
Kleedkamers zijn gesloten
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet
Was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de club
Ontsmet je handen met handgel op de club voor en na de voetbalactiviteit
Geen handen, ellebogen, kussen of knuffels geven om mekaar te begroeten
Hoesten en niezen doe je in je elleboog
Vermijd het aanraken van je gezicht
Niet spugen op het terrein
Voor iedereen ouder dan 12 jaar : op ieder moment wordt er een afstand bewaard
van minimum 1,5 meter
Voor kinderen tot 12 jaar is deze afstandsregel niet meer van toepassing
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3. Inrichting en voorzieningen op de club
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De zone voor de ingangspoort wordt volledig autovrij gehouden zodat er steeds
voldoende ruimte is om afstand te houden
Enkel het A-terrein (kunstgrasveld) is toegankelijk voor voetbalactiviteiten. Het B-terrein
is pas ingezaaid en mag onder geen beding betreden worden.
Handgel (min 70% alcohol) is op diverse plaatsen beschikbaar voor gebruik door alle
aanwezige spelers, stafleden en medewerkers
Wegwerp-mondmaskers zijn beschikbaar voor trainers en medewerkers die geen
persoonlijk mondmasker hebben en voor spelers in geval van nood (bvb. verzorging)
Urineren gebeurt zoveel mogelijk in de vrije natuur. De poortjes in de terreinafsluiting
zijn daarvoor in open positie geblokkeerd om contact met klinken te vermijden.
De toiletten aan de kleedkamers zijn enkel voor dringende behoefte toegankelijk, voor 1
speler tegelijk. Handen wassen en ontsmetten voor en na het toiletbezoek is verplicht.
Het toilet wordt regelmatig grondig gepoetst met detergent (min 70% alcohol).
Het trainingsmateriaal wordt na elke trainingssessie ontsmet door een clubmedewerker.
Er worden geen hesjes gebruikt
De trainingsballen van de spelers worden voor en na de training ontsmet
Doelen mogen gebruikt worden

4. Planning van de trainingen
•
•
•

•

Enkel trainingssessies goedgekeurd door het Voetbalbestuur van Schelle Sport mogen
plaatsvinden. Trainingsdagen en -uren voor de jeugd worden per nieuwsbrief en op de
clubwebsite gecommuniceerd.
Alle leeftijdscategorieën mogen trainen. De grootte van de groepen wordt sterk
beperkt, afhankelijk van de leeftijdscategorie en het type training, zodat de veiligheid
steeds gegarandeerd kan worden
Voor de hele periode tot en met 3 juli is voorafgaande inschrijving VERPLICHT.
De inschrijvingen voor U8 tem U17 werden afgesloten op 24 mei.
Voor U6 (°2014) en U7 (°2013) kan ingeschreven worden volgens de instructies in de
nieuwsbrief en op de clubwebsite.
Afmelden gebeurt per mail op SV@schellesport.be

5. Aankomst op de club
•
•
•
•
•
•

Spelers melden zich net voor de start van de trainingssessie aan bij de ingangspoort. Dit
wil zeggen maximaal 10 minuten op voorhand, niet vroeger!
Spelers komen reeds in trainingskledij toe. Kleedkamers zijn gesloten.
Spelers hebben enkel een rugzakje of kleine sporttas bij met hun trainingsbal (enkel
voor jeugdspelers tot en met U17) , drinkbus gevuld met water en een regenvestje. De
waterdispenser van de club mag niet gebruikt worden.
Clubmedewerkers aan de ingangspoort en de ingang van het terrein noteren de
aanwezigheid van de speler, laat de speler zijn bal en handen ontsmetten en stuurt de
speler via het poortje aan de fietsenparking naar het toegewezen deel van het terrein.
De trainer wacht zijn spelers op.
Rugzakje of sporttas wordt aan de kant van het terrein gezet op 2m afstand van elkaar
zodat de afstand bij drinkpauzes bewaard blijft
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6. Verloop van de training
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De trainers krijgen duidelijke richtlijnen voor het type oefeningen van de TVJO en
dienen deze strikt te volgen. De oefeningen zijn aangepast voor elke categorie.
De afstand van 1,5 meter wordt hierbij steeds gerespecteerd voor spelers boven de 12
jaar.
Doelmannen mogen in doel staan, daarbij is het dragen van eigen
keepershandschoenen verplicht.
De bal wordt zo weinig mogelijk aangeraakt met de blote handen .
De bal inwerpen is verboden.
Kopbaloefeningen zijn verboden.
Wedstrijdvormen zijn verboden voor spelers ouder dan 12 jaar.
Tijdens het trainen is een mondmasker niet nodig.
De trainer beweegt zich zo weinig mogelijk tussen de spelers.
Elke trainer heeft een mondmasker bij zich voor onverwachte situaties waarbij de
afstand niet bewaard kan worden.
Bij kwetsuur blijft de trainer bij voorkeur op afstand. Indien de speler niet zelf verder
kan zal een clubmedewerker de speler verzorgen. Die draagt daarbij een mondmasker
indien geen 1,5m afstand bewaard kan worden

7. Einde van de training
•
•
•

Het einde van alle trainingen wordt door een clubmedewerker stipt met een fluitsignaal
aangegeven.
De trainer ruimt zijn terrein op en brengt het materiaal naar de ontsmettingszone.
Spelers nemen hun rugzak/sporttas en ontsmetten aan de het poortje hun bal en hun
handen.
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