
Sportcommunity maatregelen in Corona tijd 

De Stadskerk – FaceOff 04-05-2020 

Bij alles geldt: meedoen is op eigen risico. 

Regelgeving: 

● Kinderen tot en met 12 jaar mogen sporten in teamverband en deelnemen aan contactsporten, 

onder begeleiding. De begeleiding is verplicht 1.5 meter afstand te houden tot elkaar en tot de 

kinderen. Ouders mogen niet langs de kant blijven staan. 

● Kinderen en jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen deelnemen aan georganiseerde sporten, hierbij 

moet er 1.5 meter afstand worden gehouden van anderen. Dit moet dus ook mogelijk zijn in de 

sport, contactsporten zijn verboden. 

● Jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen mogen niet deelnemen aan georganiseerde sporten, ook 

niet als er aan 1.5 meter afstand kan worden voldaan. 

 

Praktische punten met betrekking tot de maatregelen tot en met 12 jaar: 

● Teamleden kunnen niet meedoen aan de sport- en spelactiviteiten.  

● Teamleden dragen een FaceOff shirt zodat ze goed herkenbaar zijn.  

● Aan het begin van sportcommunity zal uitgelegd worden dat wij als begeleiding 1.5 meter afstand 

moeten houden van elkaar en van de kinderen. Gedurende de activiteiten wordt dit ook nog 

meerdere malen benoemd. 

● Tijdens de activiteiten zullen de begeleiders in een 1.5 meter gebied staan van elkaar en van de 

kinderen. 

● Elke begeleider heeft maximaal vijf kinderen onder zijn hoede.  

● De activiteiten kunnen doorgaan zoals de kinderen gewend zijn alleen de begeleiders doen niet 

mee. 

● Ouders van kinderen mogen niet langs de kant van het veld blijven staan kijken. Er is één iemand 
verantwoordelijk gesteld in het contact met de ouders. De ouders mogen hun kinderen 
wegbrengen en ophalen bij het daarvoor bestemde punt. 

● Wanneer een kind een blessure oploopt, waarbij directe verzorging van een tweede persoon 
nodig is, zal slechts één aangewezen teamlid binnen de 1,5e meter komen bij het kind. Deze 
persoon draagt handschoenen en een mondbescherming.  

 

Praktische punten met betrekking tot de maatregelen 13 tot en met 18 jaar: 

● Teamleden vanaf 19 jaar kunnen niet meedoen aan de sport- en spelactiviteiten.  

● Teamleden dragen een FaceOff shirt zodat ze goed herkenbaar zijn.  

● Aan het begin van sportcommunity zal uitgelegd worden dat iedereen 1.5 meter afstand moet 

houden van elkaar. Gedurende de activiteiten wordt dit ook nog meerdere malen benoemd. 

● Tijdens de activiteiten zullen de begeleiders in een 1.5 meter gebied staan van elkaar en van de 

tieners. 

● Elke begeleider heeft maximaal vijf tieners onder zijn hoede.  

● Bij twijfel wordt er naar leeftijd gevraagd en worden jongeren die ouder zijn dan 18 jaar 

geweigerd.  

● Bij alle activiteiten wordt duidelijk aangegeven hoe de tieners 1.5 meter afstand van elkaar 

kunnen houden. Het programma is zo aangepast dat deelnemers niet binnen 1.5 meter afstand 

van elkaar komen.  



● Tijdens het pauzepraatje blijft iedereen op afstand, doordat ze in hun afgebakende ruimte 

blijven.  

● Na de activiteiten blijven teamleden niet op het veld hangen, maar ruimen op en gaan terug naar 

huis, daarbij moedigen ze ook de tieners aan om naar huis te gaan.  

● Wanneer een tiener een blessure oploopt, waarbij directe verzorging van een tweede persoon 
nodig is, zal slechts één aangewezen teamlid binnen de 1,5e meter komen bij het kind. Deze 
persoon draagt handschoenen en een mondbescherming.  

 


