
 

TAKEN CORONA-COÖRDINATOR 
In het algemeen; zorg dat de regels en afspraken in het protocol gehandhaafd 

worden. Doe dat door spelers, trainers en ouders bij aankomst aan de regels te 

herinneren en hen aan te spreken als ze dat niet doen.  

Jouw taak houdt dus (o.a.) het volgende in: 

 Zorg dat je goed op de hoogte bent van de regels en aanwijzingen in het 

protocol.  

 Haal de sleutel bij het sleuteladres en/of breng hem er weer terug en hou de 

sleutel bij je. 

 Wees herkenbaar door het hesje te dragen.  

 Tijdens wisselmomenten toezicht houden op aankomst en vertrek.  

o Heet iedereen welkom. Wijs hen het juiste veld.  

o Zorg bij aankomst voor desinfectie en een goede doorstroming direct 

de velden op. 

o Zorg aan het eind van de training dat mensen na desinfectie direct het 

kunstgrasveld, TOP-terrein en fietsenstalling verlaten en niet blijven 

hangen. 

 Buiten wisselmomenten toezicht houden op de velden.  

 Heet trainers welkom en vraag hen om: 

o Spelers die aankomen hun handen te laten ontsmetten. 

o Spelers bij aanvang van de training te herinneren aan de belangrijkste 

regels voor tijdens de training. 

o Spelers na afloop te vragen om hun handen te ontsmetten, direct het 

terrein te verlaten en naar huis te gaan.  

o Het materiaal na afloop onder jouw begeleiding te ontsmetten en waar 

nodig terug te leggen naast de rekken voor de voetplaten.  

 Na elke training: 

o Begeleid trainers bij het ontsmetten van materialen. 

o Laat materiaal opruimen als het niet meer nodig is.  

o De voetplaten, palen en tussenstukken mogen dinsdag en woensdag 

op het veld blijven liggen. De palen en tussenstukken worden alleen op 

donderdag na de laatste training in het materiaalhok opgeborgen.  

o Korven en ballen worden elke dag na de laatste training waarbij ze 

gebruikt worden in het materiaalhok opgeborgen.  

o Zorg dat er maximaal 1 persoon in het materiaalhok is. Gebruik van de 

materiaalwagen kan helpen om dit in goede banen te leiden. 

 Deur naar WC open doen bij ‘hoge nood’.  

 Houd de gang naar de kleedkamers en het materiaalhok verder gesloten.  

 Houd zeker de kleedkamers en kantine altijd op slot.  



 

 Sommige velden zijn in tweeën gedeeld met afzetlint. Laat iedereen afstand 

houden tot het afzetlint en er niet aankomen.  

 Zorg dat iedereen zoveel mogelijk op de kunstgrasvelden blijft en de 

tegelpaden alleen gebruikt om materiaal te pakken of op te ruimen of om van 

de ingang direct naar het veld te gaan of het complex direct na de training te 

verlaten.  

 EHBO materialen pakken uit het materiaalhok indien nodig. Probeer in dit 

soort situaties ook de 1,5 meter afstand te handhaven door de speler zoveel 

mogelijk zelf te laten doen.  

 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 andere coronacoördinatoren 

over dingen die goed gingen, die beter kunnen en andere tips. Koppel ok even 

terug over eventuele wat drukkere momenten of tennissers die afhangen.  

Je hebt het recht om (na waarschuwingen) personen die zich herhaaldelijk en/of 

doelbewust niet aan de regels houden van het TOP-terrein te sturen. Informeer 

de betreffende TC of bestuur als je dat gedaan hebt. 

 


