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Veiligheidsplan Sportcomplex ‘De Dres – Nibbixwoud 
 

Augustus 2020 

 
 

        Belanghebbende partijen: 
 

       -SEW-voetbal Nibbixwoud 
       -SEW-handbal Nibbixwoud 
       -Horecagelegenheid ‘de Dres’ 

 
Deze drie partijen zullen in GOED OVERLEG de regels bepalen rond sportcomplex ‘de Dres’ 
 
1. Bij de entree van het complex (bij het hek, of iets er voor) een doek met  
    de volgende tekst  ( zie bijlage 1)  
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2. Een tweede doek ophangen in het hek van de handbal tegen het  kunstgrasveld aan. 
 
3. Er zijn TWEE lange lijnen getrokken die DRIE-vakken creëren.  

• Eerste vak = toeschouwers handbal. 
• Tweede vak =  vak om binnen te komen.  
• Derde vak = vak om complex te verlaten.  

 
Zo houden wij ons aan de anderhalve meter. 

 
4. Een viertal geplastificeerde bordjes ophangen met teksten om de 1 ½ meter afstand te benadrukken: 
 
 

Wij spelen met plezier, maar de 1 ½ meter geldt ook hier! 
 

Gebruik je verstand. Houd 1 ½ meter afstand! 
 

Wij spelen goed, soms wat beter. Denkt U aan die 1 ½ meter! 
 

Anderhalve meter! Doet u mee! Dan helpt u SEW! 
 
5. Op twee plekken een tafel neerzetten met daarop: 
    a) handgel  
    b) evt. papieren doekjes 
        Bij beide tafeltjes een geplastificeerd bordje met de tekst: 
        (punt 5 is niet in actie gezet. De besturen van SEW-hand- en voetbal beslissen hierover) 
 

Met de tekst bij de tafel: 
HANDGEL aangeboden door SEW 

Een veilig gevoel is het idee! 
 
 



 3 

6. Vloerpictogrammen om aandacht te schenken aan de afstand van 1 ½ meter. 
 

  
 
 
7. Bij elke wedstrijd via de geluidsinstallatie de regels nogmaals opnoemen. 
 
8. De spelers en staf moeten het goede voorbeeld geven 
   
 a) Met voldoende afstand het veld op en afgaan! 
 
     b) Bij het poortje waar men het veld opgaat een ruimte maken opdat men voldoende    
         afstand heeft tot het publiek! Kan ook met belijning. 
    (samen even bekijken waar de belijning het beste gezet kan worden) 
 
c)  En hoe gaat ‘de bank’ er uitzien? 
 
- twee op de stoeltjes buiten de dug-out! (trainer en begeleider) 
- voorlopig geen speler van de week. 
- wissels met voldoende ruimte op de bank en anders stoelen ernaast zetten. 
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9.  Op de deuren en in de kleedkamer (kleedkamers en eventueel ook glazen  
     toegangsdeuren) de regels die gelden voor sporters en/of trainers /    
     toeschouwers (zie bijlage 2 en bijlage 3) 
 
 
10. Betreffende de voetbal: Ook moeten we kijken hoe het bij het toegangshokje    
      (entree) veilig georganiseerd moet worden (zie bijlage 4) 
 
11. Elke vereniging die SEW een bezoek brengt, krijgt  twee formulieren: 
 
a)  Een formulier met de regels en de dingen die zij moeten doen. 
b)  Een formulier dat ingeleverd moet worden met handtekening waarin ze aangeven dat de  
     maatregelen die moesten gebeuren daadwerkelijk zijn gedaan. (Zie bijlage 5 en bijlage 6) 
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  Welkom op het sportcomplex van SEW     
 
Bijlage 1 

• Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. 
 

• Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen. 
 

• Was vaak uw handen. 
 

• Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 
 

• Als u gebruik maakt van de kantine of het terras dient u ook daar de regels te respecteren. 
 
Wij wensen u veel plezier en rekenen op uw medewerking.                                     
 
Namens het bestuur van SEW-voetbal en SEW-handbal. 
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   Voor sporters/trainers                
 
Bijlage 2 
 
•  Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
•  Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.  
•  Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat    
   een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;  
•  Na het sporten geldt de anderhalve meter afstand!!  
•  Bij een doelpunt of een wissel fysiek contact proberen te vermijden  
•  Ook bij het douchen geldt voor 18 jaar en ouder de 1,5 meter afstand;  
•  Denk aan het maximum van ZES personen in een kleedkamer!! (niet voor jeugd onder 17) 
•  Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Reinig (desinfecteer) gebruikte materialen! 
 

Denk mee……met SEW   ………  
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     Voor ouders/verzorgers en toeschouwers       
 
Bijlage 3 
 
•  Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;       
 
•  Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.  
 
•  Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc. 
 
•  Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheids-  
   check, zonder placering. 
 
•  Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld, trainers, begeleiders en bestuur.  
 
•  Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet  
   toegestaan;  
 
•  Graag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één  
   vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden 
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   Entree bij thuiswedstrijden. Hoe pakken we dat aan?  
 
 
Bijlage 4 
                 
1 Eén persoon in het toegangshokje van SEW. (Een 2e persoon met hesje buiten) 
2.  Spatscherm aanbrengen in het hokje. 
3.  Toeschouwers achter elkaar het veld op laten gaan. 
4.  Afstand van 1 ½ meter met plakbelijning op de grond bevestigen. 
5.  Op het toegangshokje een geplastificeerd schrijven bevestigen met de tekst: 

 
  

 Welkom bij SEW  
 

• Wilt u 1 ½ meter afstand bewaren. 
• Als het kan gepast betalen. Entree is €.,…. 

• Wilt u ook langs het veld de 1 ½ meter afstand in acht nemen. 
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     Regels die gelden op het sportcomplex van SEW     

 
 
Bijlage 5 
                

• Controleer of iedereen gezond is. 
• Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen. 
• In de kleedkamer maximaal 8 personen. U krijgt twee kleedkamers. 
• Douchen met maximaal 3 personen  
• Ook bij het douchen geldt voor 18 jaar en ouder de 1,5 meter afstand;  
• Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen.  
• Ook in de rust van de wedstrijd met niet meer dan 8 in een kleedkamer. 
• Na afloop: Kleedkamer SCHOON achterlaten. Met de schoonmaakspullen, in de emmer van SEW, graag uw gebruikte 

kleedkamer desinfecteren (=schoonmaken!) 
 
§ Deurknoppen  met spuitfles en met doekjes cleanen 
§ Doucheknoppen met spuitfles en met doekjes cleanen 
§ De banken  met spuitfles en met doekjes cleanen 
§ De vloer   met ‘trekker’ 

 
• Na afloop SCHOONMAAKBEWIJS inleveren bij het secretariaat  
• SEW controleert dan met u de gebruikte kleedkamers    

 
Dank u wel  
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        SCHOONMAAKBEWIJS KLEEDKAMERS SEW         
 
Bijlage 6 
                 
 
Datum:   _______________________  aanvang wedstrijd: _________uur. 
 
Wedstrijd: ______________-______________________ 
 
Hierbij geven wij als bezoekende vereniging aan dat wij de gebruikte kleedkamers van SEW 
hebben gebruikt volgens de door u aangegeven regels. 
 
Bovendien hebben wij de kleedkamer met uw materialen schoongemaakt  en 

- Deurknoppen  met spuitfles en met doekjes cleanen 
- Doucheknoppen  met spuitfles en met doekjes cleanen 
- De banken   met spuitfles en met doekjes cleanen 
- De vloer   met ‘trekker’ 

Handtekening controle  SEW   bezoekende vereniging: ______________________ 

 

_________________________________   Handtekening:  _________________________ 


