
Taken en verantwoordelijkheden corona-verantwoordelijke / zaaldienst 
seizoen 2020/2021 
 
Algemeen 
Er is een protocol opgesteld voor het gebruik van de sporthallen door Accres en door AHV 
Achilles (zie website). Zorg dat je hiervan op de hoogte bent. 
 
Er is altijd een beheerder vanuit Accres aanwezig. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de 
hygienemaatregelen in het pand. Meld je bij aanvang van je dienst altijd even bij de 
beheerder. 
 
Zorg dat de regels en afspraken uit het protocol gehandhaafd worden. Doe dat door spelers, 
begeleiders en toeschouwers bij aankomst aan de regels te herinneren en hen aan te 
spreken als ze dat niet doen.  
 
Taken 

- Zorg dat je goed op de hoogte bent van de regels en aanwijzingen in het protocol en 
de algemene richtlijnen van de RIVM 

- Wees herkenbaar door het hesje te dragen.  

- Kom ruim op tijd voor de wedstrijd om te controleren of alle maatregelen die door 
Accres geregeld moeten zijn, ook daadwerkelijk aanwezig zijn. 

- Zorg bij binnenkomst van de teams en de toeschouwers, voor desinfectie en een 
goede doorstroming direct de tribune op en de kleedkamers is, wijs mensen op de 
regels die gelden op de tribune 

- Zorg aan het eind van de wedstrijd dat mensen na desinfectie direct de tribune 
verlaten via de aangegeven looproutes. 

- Heet coaches/begeleiders welkom en vraag hen om:  
o Spelers die aankomen hun handen te laten ontsmetten 
o De kleedkamers te (laten) gebruiken door het aangegeven maximaal aantal 

personen 
o Alle spullen uit de kleedkamers mee te nemen naar de zaal 
o De zaal na de wedstrijd zo snel mogelijk te verlaten 
o high-fives of het geven van een ‘boks’ zijn verboden voor, tijdens en na de 

wedstrijd. 
o Advies voor de jeugd: begroeten is toegestaan, mits er niet geschreeuwd 

wordt. Gezichten gericht op tribune. Tegenstander en scheidsrechter 
bedanken na afloop met een elleboog. 

o In principe wordt er bij rust NIET gewisseld van speelhelft, behalve als de 
scheidsrechter anders beslist. Bij wisselen van speelhelft is het advies om de 
reservebank te desinfecteren. 

o Wanneer de bal in iemands gezicht komt, dient deze direct 
ontsmet/vervangen te worden. 

o Een yell voorafgaand aan de wedstrijd is niet toegestaan. 
 

- EHBO materialen pakken indien nodig. Probeer in dit soort situaties ook de 1,5 meter 
afstand te handhaven door de speler zoveel mogelijk zelf te laten doen of 
handschoenen te gebruiken. 

https://www.accres.nl/assets/uploads/files/protocol_verenigingen_sport_september_2020.pdf


- Je hebt het recht om (na waarschuwingen) personen die zich herhaaldelijk en/of 
doelbewust niet aan de regels houden uit de sporthal te verwijderen. Informeer de 
andere corona verantwoordelijke en de corona coördinatoren als je dat gedaan hebt. 

- Wanneer je ziet dat iemand verkouden, grieperig of andere ‘corona’ klachten 
vertoond, dan mag je aangeven dat ze naar huis moeten gaan. 
 

- Indien de gemeente of de politie controles uitvoert, spreek hen dan even aan en stel 
jezelf voor als de coronacoördinator.  
 

Koppel zeker in het begin even terug aan de coronacoördinatoren over dingen die goed 
gingen, die beter kunnen en andere tips via corona@ahvachilles.nl 
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