Protocol
Jeugdkamp 2021
De basis voor dit document vormen het 'Protocol verantwoord sporten'
(nocnsf.nl/sportprotocol) en het 'Protocol zomerkampen in 2021'
(www.wegaanopzomerkamp.nl).

Protocol voor voetbalkamp SJO Vianen Vooruit HBV 18,19 en 20 juni 2021.

Corona coördinator: Bart Siroen
Adres: Binnenweg 4b, 6644 KD Ewijk
Telefoonnummer: 06-39085343
Met dit protocol willen we zorgen voor een veilig en verantwoord
georganiseerd voetbalkamp. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en
gezondheid van iedere deelnemer en leider gewaarborgd is. Dit
document beschrijft welke maatregelen SJO Vianen Vooruit HBV zal
toepassen om het voetbalkamp 2021 verantwoord te organiseren.
Om veilig samen te kunnen spelen, met elkaar te kunnen eten en naast
elkaar te kunnen slapen en verspreiding van het virus tijdens kamp zo
klein mogelijk te maken gaan we op kamp in 'kampbubbels'. Een kampbubbel
is een afgebakend terrein waarop het kamp plaatsvindt. Alleen vooraf
aangemelde deelnemers en leiding zal tot de kampbubbel worden toegelaten.
Anderen mogen het kampterrein niet betreden zonder toestemming van de
coördinator.

Maatregelen


dit protocol beschrijft met de geldende regels in acht genomen hoe
het voetbalkamp 2021 op de accommodatie in Ewijk wordt
georganiseerd. Het sportprotocol van NOC*NSF
(www.nocnsf.nl/sportprotocol) wordt in acht genomen voor de
sportactiviteiten en het protocol Zomerkampen in 2021
(www.wegaanopzomerkamp.nl) geldt als basis voor de overige
activiteiten;



voor deelnemers t/m 17 jaar geldt geen 1,5 meter regel. Voor
volwassenen geldt te allen tijde 1,5 meter afstand in acht te nemen;



alleen deelnemers en leiding worden toegelaten tot het terrein.
Overige worden niet toegelaten zonder toestemming van de
coördinator. Het doel is om deelnemers en leiding niet te ‘mengen’
met overigen en daarmee eventuele besmetting zo veel mogelijk te
voorkomen;



er is extra aandacht voor het reinigen van sanitair en er is een
aparte sanitaire voorziening voor deelnemers en leiders. Leiding
zorgt er voor dat deze volgens het schoonmaakprotocol met regelmaat
per dag worden schoongemaakt;



het aantal personen in de kampbubbel is maximaal 120. Hierbij wordt
rekening gehouden met het vanuit overheidswege bepaalde maximale
aantal personen voor een samenkomst;



de leiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Zij beperken fysiek
contact met kinderen tot wat noodzakelijk is en houden zoveel
mogelijk 1,5 meter afstand;



ouders, toeschouwers en overige bezoekers hebben geen toegang tot de
locatie. Tenzij strikt noodzakelijk en met toestemming van de
coördinator;



normaliter vertrekken we gezamenlijk vanuit het sportpark van Vianen
Vooruit. Dit jaar worden deelnemers – via shifts – door ouders
gebracht naar het adres Van Heemstraweg 62 te Beuningen. Dit om zo
veel als mogelijk besmettingen te voorkomen;



normaliter worden de ouders op de zondag om 14.00 uur verwacht op de
locatie in Ewijk. Dit jaar is dit niet toegestaan en kunnen de
ouders hun eigen kind of kinderen ophalen op de aangegeven tijd in
de persoonlijk brief. Ouders blijven bij hun eigen voertuig en
houden de vereiste onderlinge afstand van 1,5 meter.



De leiding zorgt voor het brengen van het kind of kinderen bij de
ouders bij hun eigen voertuig; Denk hierbij aan de veiligheid in het
verkeer;

Voorafgaand aan het kamp


alle deelnemers worden voorafgaand aan het kamp aan
gezondheidsvragen (zogenaamde triage) onderworpen. Deze triage is
opgesteld door het RIVM. Potentiële deelnemers die klachten hebben
of op één of meer van de gestelde vragen 'Ja' antwoorden kunnen niet
aan het kamp deelnemen;



ouder(s)/verzorger(s) brengen en halen voor zover mogelijk zelf hun
kind. Zij blijven niet langer dan noodzakelijk;



wij houden een presentielijst bij van alle deelnemers, leiders en
(indien van toepassing) overige personen die aanwezig zijn tijdens
het voetbalkamp;



ouder(s)/verzorger(s) krijgen één week voor aanvang kamp nog een
brief met informatie over het kamp inclusief het protocol;

Voetbalkamp doelgroep 1
Kinderen t/m 17 jaar
Voor kinderen t/m 17 jaar gelden de volgende uitgangspunten:


activiteiten vinden zo veel mogelijk in de buitenlucht plaats. Onze
leiders houden zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand tot de
deelnemers en elkaar;



toeschouwers en/of bezoekers hebben tijdens het voetbalkamp geen
toegang tot onze locatie;



kinderen in de groep t/m 17 jaar worden in een kampbubbel gehouden
gedurende het voetbalkamp. Binnen een kampbubbel kunnen kinderen
binnen én buiten samen spelen, eten en slapen zonder de 1,5 meterregel in acht te nemen;

Voetbalkamp doelgroep 2
Volwassenen
Voor volwassenen gelden de volgende uitgangspunten:


activiteiten vinden zo veel mogelijk in de buitenlucht plaats.
Binnen de kampbubbel kunnen volwassenen buiten samen sport-, spelen bewegingsactiviteiten doen, waarbij zij de 1,5 meter regel in
acht nemen;



leiders houden 1,5 meter afstand tot de kampdeelnemers en elkaar;



wij organiseren geen activiteiten voor volwassenen waarbij de 1,5
meter afstand niet gegarandeerd kan worden.

Activiteiten
Uitgangspunt voor het voetbalkamp is dat zoveel mogelijk activiteiten in
de buitenlucht georganiseerd worden.


voor activiteiten en andere sport gerelateerde activiteiten
verwijzen wij naar de maatregelen die ook gelden voor de reguliere
sportactiviteiten.



indien activiteiten buiten de kampbubbel plaatsvinden, dan wordt dit
geregistreerd voor een eventueel contactonderzoek later;



er is extra aandacht voor het ventileren van de tenten en
groepsaccommodaties;



deelnemers en leiding blijven zoveel mogelijk op eigen terrein. Voor
activiteiten buiten het kampterrein houden wij ons aan de geldende
overheidsmaatregelen met betrekking tot afstand en hygiëne;



indien contact met een externe persoon noodzakelijk is, dan zorgen
wij ervoor dat onze deelnemers 1,5 afstand houden tot deze externe
persoon;



ruimtes worden volgens het schoonmaakprotocol met regelmaat
gereinigd met desinfecteermiddel – inclusief vastlegging;



leiding ziet toe (controleert inclusief vastlegging) op persoonlijke
hygiëne van deelnemers.



Dit protocol is een dynamisch document. Actuele richtlijnen vanuit
overheid/RIVM/KNVB worden direct verwerkt binnen dit protocol;

Schoonmaakprotocol Jeugdkamp SJO VVHBV 2021
Hieronder het schoonmaakschema voor aankomend jeugdkamp. Het schoonmaakschema
geldt per ruimte en schoonmaakschema is op basis van frequentie.
Enkele algemene schoonmaakrichtlijnen die tijdens het gehele kamp van kracht
zijn:




1.1.

Maak direct schoon bij zichtbaar vuil.
Volg voor apparaten en installaties de onderhoudsinstructie van de
fabrikant of leverancier.
Maak toiletten met regelmaat schoon.
Maak deurklinken, lichtknopjes en andere handcontactpunten die veelvuldig
worden gebruikt regelmatig schoon.
Schoonmaakschema per ruimte

●
●

Deuren/lichtknoppen en andere
contactpunten

●

periodiek

Afvalbakken
Afvalzakken

wekelijks

Onderdelen

dagelijks

Algemene ruimtes.

Opmerkingen
Legen en vervangen; sluit zakken goed en bewaar ze
in gesloten afvalcontainers, op een aparte
opslagplaats. Dit zal plaatsvinden op vaste tijden.
Deuren/klinken/lichtknoppen binnen worden met
regelmaat schoongemaakt. Regelmaat volgens
onderstaand schema

●

periodiek

Aanrecht, kranen en gootsteen

wekelijks

Onderdelen

dagelijks

Keuken

Opmerkingen
Worden op vaste tijden schoongemaakt.

●

Douches

●

Wasbakken

●

periodiek

Wc-pot en deksel

wekelijks

Onderdelen

dagelijks

Sanitair (jongens en meisjes gescheiden) Volwassenen hebben eveneens gescheiden wc- en doucheruimte)

Opmerkingen
Worden op vaste tijden schoongemaakt volgens
onderstaand schema:
Vanaf 8.00 uur tot 0.00 uur per twee uur.
Worden op vaste tijden schoongemaakt volgens
onderstaand schema:
Zaterdag 9.00 uur, 19.00 uur, Zondag 9.00 uur.
Worden op vaste tijden schoongemaakt volgens
onderstaand schema:

●

Tafels en stoelen

●

periodiek

Aanmaak-/ waterkannen

wekelijks

Onderdelen

dagelijks

Voorzieningen buiten

Opmerkingen
Knoppen/kranen worden op vaste tijden
schoongemaakt volgens onderstaand schema:
Vanaf 8.00 uur tot 0.00 uur per twee uur.
Tafels en stoelen in buitentent voor ontbijt, lunch en
avondeten worden vooraf schoongemaakt.

periodiek

wekelijks

Onderdelen

dagelijks

Schoonmaakmaterialen

Opmerkingen

Bezems, trekkers
Toiletborstel
Desinfectiemiddel

●
●

Aangekleefd vuil verwijderen, ophangen in opslag
Na gebruik naspoelen
Voor wc – douche – keuken - deuren

Desinfectiemiddel persoonlijk gebruik

●

Desinfectiemiddel voor het wassen van handen is
zowel binnen als buiten voldoende beschikbaar.

Handen wassen deelnemers onder toezicht
volwassenen

●

●

Handen wassen deelnemers

periodiek

wekelijks

Onderdelen

dagelijks

Persoonlijke hygiëne deelnemers

Opmerkingen
Deelnemers dienen verplicht en onder toezicht
volwassenen handen te wassen voor ontbijt – lunch en
avondeten.
Deelnemers dienen voor het slapen gaan verplicht
handen en gezicht te wassen. Dit ook onder toezicht
van een volwassenen.
Overdag is er voldoende desinfectiemiddel aanwezig
om handen te kunnen wassen voor alle deelnemers.
Op vaste punten per dag dient iedere deelnemer
verplicht handen te wassen.

1.2. Controlelijst schoonmaak

Hygiëne - controlelijst schoonmaak
Datum : Vrijdag 18 juni 2021
Tijdstip:
Leiding paragraaf na afhandeling
Klinken deuren binnen
Klinken deuren buiten
Lichtknoppen binnen
WC en douche jongens
WC en douche meisjes
WC en douche leiding
Wasbak incl. kranen jongens
Wasbak incl. kranen meisjes
Wasbak incl. kraan leiding
Aanrechtblad keuken
Kranen keuken
Handgrepen koelkast etc.
Handgreep/kraan kannen
buiten
Tafels en stoelen eettent

20.00 22.00 24.00

Hygiëne - controlelijst schoonmaak
Datum : Zaterdag 19 juni 2021
Tijdstip:
08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
Klinken deuren binnen
Klinken deuren buiten
Lichtknoppen binnen
WC en douche jongens
WC en douche meisjes
WC en douche leiding
Wasbak incl. kranen jongens
Wasbak incl. kranen meisjes
Wasbak incl. kraan leiding
Aanrechtblad keuken
Kranen keuken
Handgrepen koelkast etc.
Handgreep/kraan kannen
buiten
Tafels en stoelen eettent

Hygiëne - controlelijst schoonmaak
Datum : Zondag 20 juni 2021
Tijdstip:
Klinken deuren binnen
Klinken deuren buiten
Lichtknoppen binnen
WC en douche jongens
WC en douche meisjes
WC en douche leiding
Wasbak incl. kranen jongens
Wasbak incl. kranen meisjes
Wasbak incl. kraan leiding
Aanrechtblad keuken
Kranen keuken
Handgrepen koelkast etc.
Handgreep/kraan kannen
buiten
Tafels en stoelen eettent

08.00 10.00 12.00 14.00

1.3 Controlelijst persoonlijke hygiëne

