
CORONA-protocol Jeugdleden TTV Noordkop 
 
Met (jo)uw hulp willen wij er voor zorg kunnen dragen dat de beoefening van onze sport veilig kan 
(blijven) plaatsvinden en dat overdracht van het Corona-virus wordt voorkomen. Om dit mogelijk te 
maken gelden de Corona-richtlijnen zoals verstrekt door het RIVM, NOC/NSF en specifieke regels 
van de NTTB. Deze regels zijn verwerkt in onderstaand protocol**; dit protocol heeft (nog) geen 
einddatum. De regels hiervan gelden voor alle jeugdleden van de TTV Noordkop. Deze zijn: 
 
Algemeen: 

• Leden, welke verkouden zijn, hoesten dan wel snotteren en/of benauwd zijn worden gevraagd 
om THUIS te BLIJVEN. 

• THUIS blijven geldt ook voor alle leden welke koorts of verhoging hebben, recent positief zijn 
getest op Corona en/of indien hij/zij contact heeft (gehad) met huisgenoten met dezelfde 
klachten (gedurende de afgelopen 10 dagen). Indien een Corona test is afgenomen en de 
uitslag is daarvan nog niet bekend is toegang tot de speelaccommodatie eveneens niet 
gewenst. 

• Bij (het vermoeden van) overtreding van een of meer van deze Coronaregels kan de 
overtreder, omwille van de veiligheid van eenieder, de toegang tot het clubgebouw worden 
ontzegd. 
 

• Tijdens trainingen en competitiewedstrijden is een hiervoor aangewezen Corona-coördinator 
belast met het toezicht op de correcte naleving van de regels van dit protocol; zijn/haar 
aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. 

• Hij/zij houdt daarbij een logboek Corona bij; de hierin vermelde gegevens van leden worden 
gebruikt bij evt. noodzakelijk GG&GD-contactonderzoek in geval van een of meer leden 
Corona-positief zijn getest. Deze aanwezigheidsregistratie wordt na 4 weken vernietigd. 
 

• In de gehele accommodatie geldt de 1 ½ meter afstand regel. 
• Voor jeugdleden t/m 17 jaar onderling, geldt deze regel niet. 

 
• Maak gebruik van eigen sportmateriaal, vermijd contact met materiaal van andere sporters. 
• Veeg zweethanden NIET af op de tafeltennistafel; gebruik hiervoor een eigen handdoek. 

 
Toegang  

• Elkaar passeren op de trap dient te worden vermeden; ingaand verkeer geeft voorrang aan 
uitgaande leden/bezoekers. 
 

• Leden melden zich na binnenkomst van het clubgebouw bij de Corona-coördinator/trainer van 
dienst; deze noteert datum/tijd + naam in het logboek Corona. 

• Bij binnenkomst en bij vertrek dient men de handen met de aanwezige reinigingsmaterialen te 
ontsmetten. 

• Begroetingen in de vorm van handenschudden, high- en/of low-fives, boxes en/of hugs blijven 
achterwege. 

 
Aanvullende regels voor jeugdleden (t/m 17 jaar): 

• Ouders/verzorgers wordt geadviseerd ervoor zorg te dragen dat hun contactgegevens bekend 
zijn bij de Corona-coördinator/trainer van dienst. 

• Ouders/verzorgers worden verzocht om bij verhindering de komst van hun kind(eren) uiterlijk 
8 uur voorafgaande aan de start van de training bij de trainer/ster van dienst af te melden via 
de Whatsapp-groep Noordkop Ouders 

 
Aanvullende regels voor trainer(s)/ster(s): 

• Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk 
voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport. 

• Trainer(s)/(t)ers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar. 
• Het dragen van beschermende handschoenen wordt aangeraden. 

 
 
 



Schoonmaak: 
• Alle gebruikte speel- en trainingsmaterialen (tafels, ballen e.d.) worden direct na afloop van 

training of volledige wedstrijd gereinigd met een voorgeschreven mengsel van water en zeep 
of andere beschikbare desinfectantia.  

• Voorafgaande aan de afsluiting van de accommodatie geldt dit ook voor alle andere mogelijke 
met handen aangeraakte attributen (meubilair, lichtknoppen/touchscreen van telefoon, 
toetsenboren van PC, PIN machine, kranen, trapleuning en alle deur-, lichtknoppen e.d.). 

• Toiletten worden zowel voor de aanvang van de training/wedstrijd als erna gereinigd. 
 
De Corona-coördinator is: 
Wim van der Poel: 06-23580066 
 
 
Wij vertrouwen op eenieders medewerking in deze;  
 
Namens het Bestuur TTV Noordkop 
Jan Mansvelders, voorzitter 
 
 
** wijzigingen voorbehouden 


