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1. Inleiding  
 
Zo gezond en veilig mogelijk met elkaar onze favoriete sport en activiteiten daaromheen uitvoeren is 
het doel dat wij als vereniging nastreven. Dit ondanks de beperkingen die de maatregelen om het 
coronavirus onder controle te krijgen en te houden met zich mee brengen 
 
Als vereniging hebben we ons rondom het organiseren van onze activiteiten te houden aan de 
geldende noodverordening vanuit de veiligheidsregio Drenthe. Daarnaast heeft het bestuur besloten 
om in de basis alle richtlijnen die zijn opgesteld door het RIVM, NOC*NSF en de Nederlandse 
Basketbal Bond te volgen. 
 
Het bestuur roept alle leden op zich aan deze maatregelen te houden en elkaar hier ook op aan te 
spreken. Alleen samen “winnen” we van corona 

 

1.1. Doel van dit protocol  

Dit  “Assist Coronaprotocol” is bedoeld om iedereen die betrokken is bij de activiteiten, welke  
binnen de vereniging plaatsvinden of georganiseerd worden, richting te geven in hoe te handelen,  
uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM.  
protocol is van kracht met ingang van de datum welke op het voorblad staat vermeld.  
 

1.2 Wat doet de vereniging 

- Communiceert de maatregelen en regels binnen de sportaccommodaties met sporters, 

trainers, coaches, vrijwilligers en ouder(s)/ verzorger(s) via de eigen nieuwsbrief en website 

- Instrueert trainers, coaches en begeleiders over de wijze waarop ze op een verantwoorde en 

veilige manier basketbal-activiteiten kunnen uitvoeren 

- Instrueert alle deelnemers aan de basketbal-activiteiten hoe dit op een verantwoorde en 

veilige manier kan 

- Instrueert niet-deelnemers (oa zaaldienst, scheidsrechters, publiek, ouders) aan de 

basketbal-activiteiten over de maatregelen die zijn genomen 

- Maakt afspraken met de verhurende partijen over maatregelen die worden genomen in 

algemene ruimtes, zoals entree, gangen en kleedkamers van de accommodatie 

- Neemt maatregelen voor het gebruik van het gehuurde , zoals sporthal en tribunes van de 

accommodaties 

- Stelt voor de accommodatie een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de 

verhuurder en voor de gemeente 
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1.3. Contactpersonen  

De voorzitter is vanuit het bestuur belast met het dossier ‘Corona’ en het eerste aanspreekpunt met 

betrekking tot dit protocol. 

Contact:  

Naam : Adik Kan  

E-mail : voorzitter@assistassen.nl 

 

De vereniging heeft een vrijwilliger die het eerste aanspreekpunt is voor facilitaire zaken die binnen 

het gehuurde (sporthal, tribunes en materialen) vallen 

Contact 

Naam: Theo Deekens 

E-mail: wedstrijdsecretariaat@assistassen.nl 

 

  

mailto:voorzitter@assistassen.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@assistassen.nl
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2. Algemene zaken  
 

Per 1 juli is er landelijk een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft 

aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene  

regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.  

 

2.1. Basisregels  

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:  

- Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. 

- Was vaak je handen met water en zeep.  

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.  

- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.  

- Schud geen handen. 

- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.  

- Ben je in een risicogebied op vakantie geweest, kom dan 2 weken niet naar trainingen 

en/of  wedstrijden. Dit in verband met de geadviseerde quarantaineperiode.  

- De vereniging volgt in de basis de hygiënerichtlijnen van het RIVM en verwacht van haar 

leden dat men hier kennis van neemt en naar handelt.  

 

2.2. Gezondheidscheck  

Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om  

de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.  

Meer informatie is te vinden op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/ )  

 

Welke gezondheidsvragen kun je jezelf en andere stellen?  

https://www.profri.nl/images/diversen/Vragenlijst-voor-gasten.pdf   

 

Leden kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd voor of tijdens een basketbal 

activiteit bij (vermoeden van) klachten. Het bestuur geeft trainers, coaches en begeleiders het  

mandaat om hier over te besluiten.  

 

2.3. Toeschouwers  

Een ieder die niet noodzakelijk in de sporthal aanwezig moet zijn, wordt beschouwd als toeschouwer  

en neemt plaats op de tribune (zie 3.5 en 6).  

 

Aangescherpte maatregelen per 29 september Vanaf 29 september geldt voor een periode van drie 

weken dat er geen publiek bij wedstrijden aanwezig mag zijn en dat de sportkantines dicht zijn. De 

sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 

personen buiten die deze periode geldt. Er mag dus gesport worden, maar zonder publiek. Voor 

ouders van jeugdleden die rijden naar een uitwedstrijd geldt dat ze als teambegeleiding beschouwd 

worden en niet als toeschouwers. Beperk dit aantal rijdende ouders wel tot het minimaal 

noodzakelijke aantal. Zij zullen dus in de hal aanwezig mogen zijn. Dit geldt niet voor ouders van 

kinderen van de thuisvereniging 

https://www.rivm.nl/
https://www.profri.nl/images/diversen/Vragenlijst-voor-gasten.pdf
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2.4. Reizen naar uitwedstrijden  

Het gezamenlijk reizen met een auto is vanuit de landelijke richtlijnen toegestaan, maar er gelden  

maatregelen en regels. 

- Vanaf 13 jaar: draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één  

vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden; 

- Trainers en coaches bepalen in overleg met sporters (en bij <18 jaar met hun ouders) hoe 

het reizen naar uitwedstrijden wordt georganiseerd. Minimaal de geldende maatregelen 

en regels worden hierbij in acht genomen.  

- Neem niet meer toeschouwers mee dan strikt noodzakelijk i.v.m. de maatregelen die ook 

bij andere verenigingen zullen gelden.  

Voor ouders van jeugdleden die rijden naar een uitwedstrijd geldt dat ze als 

teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. Beperk dit aantal 

rijdende ouders wel tot het minimaal noodzakelijke aantal. Zij zullen dus in de hal 

aanwezig mogen zijn. 

- Verzamel voor het vertrek naar uitwedstrijden te allen tijde buiten de accommodatie.  

 

2.5. Bezoekende verenigingen  

Sporters, trainers, coaches, begeleiders en toeschouwers van bezoekende verenigingen worden 

zoveel als mogelijk vooraf geïnformeerd over de maatregelen en regels die gelden binnen de 

accommodaties van de vereniging.   

 

3. Omgeving  

3.1. Accommodaties  

De vereniging huurt de accommodaties sporthal de Spreng en sportzaal van de Christelijke 

Scholengemeenschap Vincent v Gogh (Locatie Lariks)  

Het bestuur heeft met Terra (Sporthal de Spreng) het het Vincent v Gogh afspraken gemaakt over 

verplichtingen en verantwoordelijkheden over en weer. De vereniging is verantwoordelijk voor het 

vaststellen en uitvoeren van de maatregelen en regels die binnen het gehuurde vallen. Dit zijn de 

sporthal en de tribunes.   

 

3.2. Entree  

- Maak bij binnenkomst van de accommodaties gebruik van de handdesinfectie middelen; 

- In de sporthal de Spreng ligt een logboek. Iedereen die in de hal komt (uitgezonderd leden 

die komen trainen) dient zijn/ haar  gegevens daar achter te laten.  

- Wachten, samenscholen etc. in de algemene ruimtes (entree, centrale hal) van de 

accommodaties is niet toegestaan;  

- Sporters, coaches, trainers en begeleiders begeven zich bij binnenkomst direct naar de 

kleedkamer of sporthal (zie 3.3 en 3.4);  

- Toeschouwers begeven zich na binnenkomst direct naar de tribune (zie 3.5).  
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3.3. Sporthal  

- De sporthal is enkel toegankelijk voor sporters, trainers, coaches, begeleiders en vrijwilligers 

die een directe relatie hebben met de basketbal-activiteit en waarvan hun aanwezigheid 

noodzakelijk is.  

- Bij trainingen betreden sporters niet eerder dan 5 minuten voor aanvang de sporthal.  

- Bij trainingen betreden trainers, coaches en begeleiders niet eerder de sporthal dan 

minimaal noodzakelijk om hun training voor te bereiden.  

- Tijdens trainingen worden de scheidswanden gebruikt om groepen zoveel als mogelijk uit 

elkaar te houden.   

- Bij wedstrijden mogen deelnemers niet eerder de sporthal betreden dan het moment dat het 

speelveld volledig vrij is. Tot die tijd worden deelnemers als toeschouwer beschouwd en 

nemen plaats op de tribunes.  

 

3.4. Kleedkamers  

LET OP: alle kleedkamers in de SPRENG en Vincent v Gogh zijn op dit moment nog gesloten. Voor 

iedereen geldt dat ze zich thuis om moeten kleden en dat douchen na de trainingen/ wedstrijden 

nog niet mogelijk is.  

- Alle kleedkamers en douches van de locaties zijn opengesteld. Voor 18 jaar en ouder geldt 

ook hierbij de 1,5 meter afstand regel; 

- Voor 18 jaar en ouder geldt dat het gebruik van de kleedkamers zoveel als mogelijk moet 

worden vermeden. Kom al omgekleed naar de sporthal.  

- Volg zoveel als mogelijk de looproutes in de gangen van en naar de kleedkamers en houdt 

hierbij rechts aan.   

 

3.5. Tribune  

- Voor het gebruik van de tribune geldt een maximum aantal van 100 toeschouwers  

- Toeschouwers dienen in alle gevallen de 1,5 afstand onderling te waarborgen, tenzij men uit 

hetzelfde huishouden komt of jonger dan 18 jaar is.  

- Volg zoveel als mogelijk de looproutes van en naar de tribunes en houdt hierbij rechts aan. 

- Indien noodzakelijk kan het bestuur besluiten om met toewijzing of reservering van plaatsen 

te gaan werken.   

 

3.6. Horeca  

- De horeca voorzieningen in de accommodaties zijn op de gebruikelijke tijden geopend.  

- Houd je als bezoeker aan de hygiënerichtlijnen die daar gelden (geen verantwoordelijkheid 

van de vereniging).  

 

4. Afspraken voor sporters  
4.1. Algemeen  

- Voor sporters is de trainer en/of coach het eerste aanspreekpunt in geval van klachten of 

bij twijfel of deelname aan een basketbal-activiteit verantwoord is voor de sporter zelf en 

mede-sporters, trainers, coaches en begeleiders; 

- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;   

- Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een  

bewezen corona-patiënt blijf dan ook thuis;  
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- Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht;  

- Sporters (of hun ouder indien jonger dan 18 jaar) dienen zelf hun (gezondheids)risico te  

analyseren of zij zich in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods de  

richtlijnen van het RIVM; 

- Was regelmatig handen en schud geen handen en geef geen high-fives;  

- Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat  

een normale beoefening van de basketbal-activiteit in de weg staat mag de 1,5 meter  

afstand tijdelijk losgelaten worden;  

- Houd tijdens het inlopen en warming-up zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar;  

- Voorafgaand, tijdens de rustmomenten (periodewissel, time-outs) en na afloop van de  

basketbal-activiteit dienen sporters wél zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar te  

houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;  

- Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek  

contact hebt, zoals bij het vieren van een overwinningsmoment en tijdens een wissel;  

- Volg altijd de aanwijzingen, zoals looproutes en instructies vanuit de vereniging (bestuur,  

trainers, coaches en begeleiders);  

- Blijf zoveel mogelijk bij je eigen trainingsgroep/team indien er meerdere  

trainingsgroepen/teams in de sporthal actief zijn;  

-  Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen (bal, springtouw, etc.). Reinig deze voorafgaand en  

- na afloop van de basketbal-activiteit;  • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het 

veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is  

- niet toegestaan;  

- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

 

4.2. Uitzonderingen  

4.2.1. Sporters tot en met 12   

- Onderling contact voor sporters tot en met 12 jaar voor, tijdens en na het uitoefenen van de 

basketbal-activiteit is toegestaan. Ook tijdens de warming-up, wisselmomenten en op de 

wisselbank; 

- Het is niet nodig voor sporters tot en met 12 jaar om 1,5 meter afstand te houden tot een 

trainer, coach of begeleider.  

 

4.2.2. Sporters van 13 tot en met 17 jaar  

- Onderling contact voor sporters ouder dan 13 jaar tot en met 17 jaar voor, tijdens en na het 

uitoefenen van de basketbal-activiteit is toegestaan. Ook tijdens de warming-up, 

wisselmomenten en op de wisselbank.  

- Houd als sporter ouder dan 13 jaar tot en met 17 jaar 1,5 meter afstand tot een trainer, 

coach of begeleider 

  

5. Afspraken voor trainers, coaches en begeleiders  
5.1. Algemeen  

- De trainer en/of coach is voor sporters het eerste aanspreekpunt in geval van klachten of 

bij twijfel of deelname aan een basketbal-activiteit verantwoord is voor de sporter zelf en 

mede-sporters, trainers, coaches en begeleiders;  
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- Controleer bij aanvang van iedere training of wedstrijd of een sporter klachten heeft. Indien 

ja, of bij twijfel is deelname niet toegestaan en dient de persoon zich naar huis te begeven;  

- Trainers, coaches en begeleiders dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in groepen 

met anderen kunnen begeven. Raadpleeg bij twijfel de richtlijnen van het RIVM; 

- Vermijd als trainer, coach en begeleider geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;  

- Wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen 

highfives; 

- Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat 

een normale beoefening van de basketbal-activiteit in de weg staat mag de 1,5 meter 

afstand tijdelijk losgelaten worden;  

- Voorafgaand, tijdens de rustmomenten (periodewissel, time-outs) en na afloop van de 

basketbal-activiteit dienen sporters wél zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar te 

houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;  

- Zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde 

contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals tijdens het vieren van een 

overwinningsmomenten of tijdens een wissel;  

- Voor alle basketbal-activiteiten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per activiteit niet 

groter is dan noodzakelijk (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);  

- Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 

niet gebeurt; 

- Laat sporters zoveel als mogelijk eigen materialen (bal, springtouw) gebruiken;  

- Laat sporters tijdens inlopen en warming-ups zoveel als mogelijk de 1,5 meter afstand 

houden;  

- Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers, coaches en begeleiders en wisselspelers 

onderling, ook langs het veld en op de wisselbank;  

- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

  

5.2. Uitzonderingen  

5.2.1. Sporters tot en met 12 jaar  

- Onderling contact voor sporters tot en met 12 jaar voor, tijdens en na het uitoefenen van de 

basketbal-activiteit is toegestaan. Ook tijdens de warming-up, wisselmomenten en op de 

wisselbank.  

- Het is niet nodig voor sporters tot en met 12 jaar om 1,5 meter afstand te houden tot een 

trainer, coach of begeleider.  

 

5.2.2. Sporters van 13 tot en met 17 jaar  

- Onderling contact voor sporters ouder dan 13 jaar tot en met 17 jaar voor, tijdens en na het 

uitoefenen van de basketbal-activiteit is toegestaan. Ook tijdens de warming-up, 

wisselmomenten en op de wisselbank.  

- Houd als sporter ouder dan 13 jaar tot en met 17 jaar 1,5 meter afstand tot een trainer, 

coach of begeleider. 
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6. Afspraken voor toeschouwers (o.a. ouders en bezoekers)   

 
 Let op de regering heeft per 29 september voor een periode van 3 weken toeschouwers verboden bij 

zowel de trainingen als de competitiewedstrijden, alleen ouders van bezoekende teams (chauffeurs) 

zijn welkom bij de wedstrijd 

 
- De sporthal is enkel toegankelijk voor diegene die deelnemen aan een basketbalactiviteit of 

daaromheen een noodzakelijke rol hebben (trainers, coaches, begeleiders, jury, 

scheidsrechters);  

- Toeschouwers zijn enkel toegestaan op de tribune (zie 3.5);  

- Bij trainingen wordt het aantal toeschouwers zoveel als mogelijk beperkt;  

- Bij wedstrijden in de Spreng geldt een maximaal van in totaal 100 toeschouwers op de 

tribune. Gezinsleden zitten zoveel als mogelijk bij elkaar;  

- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheids- en 

hygiëneregels in acht;  

- Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand in de accommodatie, de tribune, in de kantine, 

etc.;  

- Volg altijd de aanwijzingen op vanuit de vereniging, bijvoorbeeld de trainers, coaches, 

begeleiders en bestuursleden;  

- Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is 

niet toegestaan;  

- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

  

7.Corona uitbraak op de vereniging 

Wanneer er op de vereniging een coronabesmetting plaats vindt heeft dit consequenties 

voor de vereniging.  

Onderstaande richtlijnen dienen gevolgd te worden:  

> Als een sporter positief getest wordt op het coronavirus, dan gelden de op dat moment 

geldende richtlijnen vanuit de overheid.  

> De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Door de GGD wordt bepaald welke 

richtlijnen er gelden voor de medesporters.  

> Wanneer men het advies krijgt om in quarantaine te gaan, is het dringende advies dat de 

sporter zich daaraan houdt en doet hij/zij in die periode niet mee met 

trainingen/wedstrijden. 

 

Besluit een team om een wedstrijd niet te spelen vanwege een corona gerelateerde reden, 

dan dient onderstaande procedure te worden gevolgd.  

Procedure  

1) Besluit dat een team niet speelt, en onderbouw dit besluit.  

2) Stel het bondsbureau van de NBB (met onderbouwing van de beslissing) en de 

tegenstander te allen tijde op de hoogte van het besluit.  

3) Bij wedstrijden met aangeschreven arbiters dient u vanaf donderdag 18:00 uur t/m zondag 

de herplanner van de scheidsrechters ook te informeren. Hieronder de telefoonnummers 
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waarop zij te bereiken zijn: Afdeling Noord: Vincent Luiken (06-14249257) Afdeling Oost: 

Marcel Sas (06-48458358) Afdeling Zuid, Noord-Holland en landelijke competitie (vanaf 1e 

divisie en hoger): Els Verheem (06-16953620) Afdeling West: Marco van Apeldoorn (06-

30805814).  

De COI beslist of er sprake is van overmacht.  

 Wanneer wordt besloten dat er wel sprake is van overmacht, dan wordt de wedstrijd in 

principe opnieuw ingepland. Indien de wedstrijd om welke reden dan ook niet kan worden 

ingehaald, is het aan de beoordeling van de COI hoe het kampioenschap en 

promotie/degradatie in een betreffende poule wordt bepaald. 

  Wanneer wordt besloten dat er geen sprake was van overmacht, dan wordt het team 

beschouwd als niet te zijn opgekomen. 

 

8. Tot slot  
8.1. Wijzigingen van het protocol  

Indien nieuwe of gewijzigde maatregelen vanuit de Rijksoverheid of het RIVM vragen om  

aanpassingen van dit protocol, dan zal het bestuur dit organiseren.   

 

Op basis van praktijkervaringen van het bestuur, leden en vrijwilligers in de uitvoering van het  

protocol kunnen nieuwe inzichten ontstaan die vragen om een aanpassing van dit protocol. Het  

bestuur zal dit organiseren en hierover communiceren. 

 

 

 


