
CORONAPROTOCOL HKC OOSTERKWARTIER 
(vanaf 6 november 2021) 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van 2 november 2021 en de daarin  
aangekondigde (aangescherpte) maatregelen aangaande het coronavirus 
heeft het bestuur van HKC Oosterkwartier haar coronaprotocol geüpdatet.  
We vragen al onze leden en bezoekers dringend onderstaande richtlijnen te volgen, zodat we met 
elkaar verantwoord kunnen blijven sporten. Alleen met elkaar zorgen we ervoor dat we deze 
richtlijnen niet hoeven te verscherpen of mogelijk het sporten moeten staken. 
 
BELANGRIJK!!! BELANGRIJK!!! BELANGRIJK!!! BELANGRIJK!!! BELANGRIJK!!! BELANGRIJK!!! 
 
Het bestuur is zich er van bewust dat onderstaande maatregelen enorm veel van haar leden, 
vrijwilligers en toeschouwers vraagt, maar het bestuur hecht er aan om vast te houden aan de 
maatregelen en richtlijnen die er vanuit de Rijksoverheid, het NOC*NSF en de KNKV worden 
geadviseerd en bepaald. Veiligheid en gezondheid staan voorop. Om die reden willen wij het 
volgende benadrukken: 
 

 Een ieder wordt geacht zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en anderen op hun 
verantwoordelijkheden aan te spreken om de coronamaatregelen na te leven en te 
waarborgen.  

 Toon begrip en respect voor elkaar en de mensen die moeten toezien op de naleving van 
de maatregelen. Zij staan er voor de vereniging! 

 De grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden. 
 Let op elkaar, help elkaar en steun elkaar. 
 Alleen samen zorgen we ervoor dat we kunnen blijven sporten. 

 
Algemene hygiëne maatregelen: 
 
 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 
 Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts 
en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. 

 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie. 
 Schud geen handen. 
 Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 
 Houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5m afstand. 
 Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
  



Coronatoegangsbewijs (CTB) / QR-code -  algemene richtlijnen 
 
CTB verplicht: 
 Voor het deelnemen aan trainingen voor 18 jaar en ouder en als toeschouwer van 18 jaar en 

ouder in binnensportaccommodaties is het coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht. 
 Een ouder/ begeleider van een sporter zonder beperking dient een CTB te tonen. 
 Voor het betreden van de horecaruimte/kantine dient een CTB getoond te worden. 
 
Geen CTB: 
 Vrijwilligers en personen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen voor 

het uitoefenen van hun taak. Denk hierbij aan trainers, coaches, scheidsrechters, 
onderhoudsmedewerkers en alle overige vrijwilligers.  

 Een ouder/begeleider van een sporter met beperking hoeft geen CTB te tonen. 
 
Ter uitvoering van het coronatoegangsbewijs hanteert HKC Oosterkwartier het volgende beleid: 
 
Trainingen Spaarnehal (iedere donderdag van 18:30 tot 22:00) 
 

 Kom niet eerder dan 15 minuten voor de start van je training naar de zaal. 
 Volg de aanwijzingen van het personeel / de vrijwilligers / op de borden (zie bijlage). 
 De zaal is alleen toegankelijk voor: 

o Spelers; 
o Vrijwilligers en personen die functioneel aanwezig moeten zijn; 
o Ouders/begeleiders van een sporter met beperking. 
o Ouders / begeleiders die hun kind moeten helpen met het omkleden.  

Na het omkleden dienen de ouders/ begeleiders de zaal te verlaten. 
 Bij de ingang van de zaal zal door een aangewezen vrijwilliger worden vastgesteld of de 

speler / ouder / begeleider in het bezit is van een CTB. 
 Het CTB is niet verplicht voor: 

o Vrijwilligers en personen die functioneel aanwezig moeten zijn; 
o Ouders/begeleiders van een sporter met beperking. 

 De zaal is niet toegankelijk voor: 
o Toeschouwers, ook niet op het balkon in de zaal. Toeschouwers zijn uiteraard wel 

welkom in de horecaruimte. In de horecaruimte dient een CTB getoond te worden. 
 Indien iemand bij de ingang van de zaal aangeeft in de hoedanigheid van vrijwilliger en/ of 

personen in functie en/ of als ouder/ begeleider van een sporter met beperking de toegang 
tot de zaal te willen dan mag de CTB-controleur daar vanuit gaan en deze persoon toegang 
verlenen.  

 Misbruik van het vorenstaande komt volledig voor rekening en risico van de persoon die zich 
op oneigenlijke gronden de toegang tot de zaal heeft verschaft. Dit geldt ook voor de 
persoon die zichzelf zonder (geldig) CTB de toegang tot de zaal (heeft) verschaft. Deze 
persoon is en zal aansprakelijk worden gesteld voor de eventueel schade die door zijn/ haar 
handelen/ nalaten is veroorzaakt.  

 



Trainingen Haarlem College (iedere dinsdag van 19:00 tot 21:00) 
 

 Kom niet eerder dan 15 minuten voor de start van je training naar de zaal. 
 Bij de ingang van het Haarlem College zal door de trainers / coaches vastgesteld worden of 

een speler/ toeschouwer in het bezit is van een CTB. 
 Het is de verantwoordelijkheid van de trainer / coach om zich er van te vergewissen dat de 

speler/ toeschouwer in het bezit is van een CTB. 
 Het CTB is niet verplicht voor vrijwilligers en personen die functioneel aanwezig moeten zijn. 
 Indien iemand bij de ingang aangeeft in de hoedanigheid van vrijwilliger en/ of in functie de 

toegang tot het complex te willen dan mag de CTB-controleur daar vanuit gaan en deze 
persoon toegang verlenen.  

 Misbruik van het vorenstaande komt volledig voor rekening en risico van de persoon die zich 
op oneigenlijke gronden de toegang tot de zaal heeft verschaft. Dit geldt ook voor de 
persoon die zichzelf zonder (geldig) CTB de toegang tot de zaal (heeft) verschaft. Deze 
persoon is en zal aansprakelijk worden gesteld voor de eventueel schade die door zijn/ haar 
handelen/ nalaten is veroorzaakt.  

 
Wedstrijddagen 
 
Het protocol voor de wedstrijddagen is nog in ontwikkeling en zal op een later moment kenbaar 
worden gemaakt. 
 
Corona coördinator 
 
Er is geen aparte corona coördinator meer aanwezig tijdens trainingsavonden. De trainers / 
aangewezen vrijwilligers fungeren als eerste aanspreekpunt voor politie, handhaving en/ of 
gemeente. Zij worden verzocht, als zij worden aangesproken, de betreffende persoon door te 
verwijzen naar iemand van het bestuur. Eerste aanspreekpunt van het bestuur staat verderop in dit 
protocol genoemd. Het bestuur zal er voor zorgen dat er altijd iemand van/ namens het bestuur 
aanwezig is; 
 
Contactpersonen 
 
Contact persoon bestuur  : Kevin Vierhout (0627183221) 
Contact persoon SportSupport  : Renger van Grinsven (0645264227)  
 
Slotbepalingen 
 
Met het betreden van het complex van het Haarlem College en/ of de Spaarnehal verklaart een ieder 
zich akkoord met de inhoud van dit protocol en de daarin opgenomen maatregelen; 
 
 
 



 


