Sparks Haarlem Corona Protocol
Versie 19-09-2020
1. Volwassenen krijgen vanaf 11 mei meer ruimte voor georganiseerde buitensport en spel (geen officiële wedstrijden). Voor jongeren was dit al toegestaan.
2. Kinderen tot en met 18 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
3. Volwassenen hebben geen begeleiding nodig.
4. Het sportpark is open, maar het bestuur maakt steeds de inschatting of het niet te
druk wordt in het park.
5. Volgens de noodverordening is de boete voor overtredingen voor Sparks Haarlem
€4000,- en per persoon €390. Als er boetes worden uitgedeeld vanwege
overtredingen, zullen deze worden verhaald op de betrokken personen.
Protocol voor Sparks Haarlem
Om de versoepelde maatregelen binnen Sparks Haarlem te kunnen invoeren, is een
Sparks Haarlem corona protocol ontwikkeld. Het belangrijkste hiervan blijft natuurlijk
het gezonde verstand te gebruiken. Verder hebben we een aantal regels
opgenomen, grotendeels afkomstig van de protocollen van de gemeente, de knbsb
en het NOC-NSF.
Trainingsschema.
Dag

Tijd

Team

Aanspreekpunt

Din en Don

avond

DS1

Sandra

Din en Don

avond

DS2

Chantal Edwin Rick N.

Din en Don

avond

H1

Rick H.

Woensdag

17:30 – 18:30

Beeball

Timo

Woensdag

19:00 – 20:30

U20-3

Tjitske

Woensdag

18:30 – 20:30

H2

Menno

Woensdag

18:30 – 20:30

H3

Tom

Woensdag

18:00 – 20:00

U20-2

Tomas

Woensdag

18:30 – 20:30

U20-1

Tom

Woensdag

20:00 – 21:30

DS4

Nicolette

Afwijken van dit trainingsschema is in principe niet toegestaan en mag alleen
in overleg met het bestuur.

Regels die gelden voor het Clubhuis van Sparks Haarlem
1. Betalen zoveel mogelijk via contactloos via pin of mobiel.
2. De barmedewerkers desinfecteren voor en na hun bardienst hun hele werkplek.
Desinfectiemiddel is aanwezig.
3. In principe gebruiken we alleen het terras buiten om je drankjes te nuttigen om alles zo
veilig mogelijk te laten verlopen. Binnen zitten is daarom niet mogelijk. loop meteen na
de ontvangst van je bestelling door naar je plek op het terras. Houdt te allen tijde 1,5
meter afstand van elkaar, ook buiten (behalve als jullie uit 1 huishouden komen).
4. Sparks houdt in een logboek bij wie er elke dag in het clubhuis is geweest, tevens
wordt bij binnenkomst gevraagd of je één van de volgende verschijnselen hebt.
Tijdens wedstrijden is dit de verantwoordelijkheid van de barmedewerker en het
bestuur. Indien je deze verschijnselen hebt, wordt je verzocht weer naar huis te gaan.
A. Heb je de volgende symptomen : neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
koorts
B. Heeft iemand binnen jouw huishouden koorts (vanaf 38C) en of
benauwdheidklachten (kom pas als iedereen 24 uur klachtenvrij is)
C. als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog
ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact.
D. Ben je in quarantaine omdat je uit een land komt wat nog niet als veilig wordt
gezien
5. Toiletgebruik is toegestaan, maar houdt rekening met maar 1 persoon per keer naar
de dames en 1 naar het heren toilet.
6. Bij overtredingen stuurt de barmedewerker of bestuurslid de overtreder weg uit de
kantine.
Tijdens wedstrijden:
1. Er wordt tijdens drukkere wedstrijden alleen verkocht vanuit het luik in keuken. De
enige mensen die tijdens een wedstrijd in de kantine mogen komen zijn de
barmedewerkers, officials en bestuur.
2. Volg de pijlen buiten. Vanaf het veld loop je voor een bestelling naar het luik en na het
ontvangen van je bestelling loop je via de stenen weer weg.
3. Als er 2 barmedewerkers zijn doet 1 medewerker de keuken en de verkoop en de
ander haalt de drankjes. Zo kunnen de barmedewerkers zelf ook 1,5 meter afstand
houden. Verder komt er tijdens en na de wedstrijd niemand achter de bar en de
keuken.
4. Tijdens rustige wedstrijden wordt dezelfde regels gehanteerd als tijdens trainingen.
Tijdens trainingen:
1. Één persoon tegelijkertijd in het clubhuis.
2. Ga alleen naar binnen en maak er geen gezelligheidsuitje van. Hou het bezoek aan de
clubhuis zo kort mogelijk.
3. Desinfecteer altijd eerst jouw handen, er staat een desinfectie pomp naast de deur.
4. Leg goed op de instructie van de barmedewerker.
5. Het bestellen kan alleen rechts aan de bar ter hoogte van het pinapparaat.
6. De ontvangst van de bestelling vindt plaats in het midden van de bar.
7. Blijf niet hangen bij de deuropening om opstopping te voorkomen.

Via deze link: https://cdn.khn.nl/downloads/Protocol-Heropening-HorecaKHN_22052020.pdf volgen de algemene protocollen van de vak horeca. Sparks
Haarlem valt hier ook onder.
Regels bij Sparks Haarlem
1. Binnenkomst via het kleine hek bij de hoofdingang. Loop via de eerste honk dug-out
het veld op.
2. Voor half zeven zit de kinderopvang nog in het clubhuis. Kom daar niet in de buurt,
want dat mag niet van het protocol van de kinderopvang.
3. Het clubhuis is gesloten tot 1 juli en enkel te gebruiken voor toiletbezoek. Als het
clubhuis dicht is, mag scheidsrechter kleedkamer 2 gebruikt worden voor toiletbezoek.
Kleedkamers zijn tot 15 juni gesloten en vanaf 16 juni weer open.
4. Jeugdleden komen zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportpark.
5. Materiaal wordt van tevoren klaargelegd door coaches/begeleiders.
6. Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de coach/begeleider of
het aanwezige bestuur.
7. Direct na de training lopen de sporters via de derde honk dug-out van het veld af.
Vervolgens verlaten ze het terrein bij de hoofduitgang via het ambulancehek.
8. Er is tijdens de training van de jeugd iemand van het bestuur of een coach/begeleider
aanwezig. Het bestuur of de coach/begeleider handhaaft het protocol. Bij de senioren
zijn ze zelf verantwoordelijk voor de handhaving van het protocol.
9. Bij overtredingen volgt verwijdering van het veld en een voorlopige schorsing. Bij
herhaalde overtredingen volgt een schorsing voor 4 weken.
Regels voor de sporters
1. Bij de start van de training neem je een desinfectieset mee het veld op . De eerste
keer krijg je die van het bestuur, daarna houd je die zelf bij je. Zonder deze set mag je
het veld niet op.
2. Lees voor het sporten de hygiëneregels goed door en hou je hieraan. Die staan
onderaan dit protocol en vind je op verschillende locaties op het veld.
3. Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat.
4. Je traint mee met je vaste team. Meedoen bij andere teams gaat in overleg met
coaches/begeleiders of bestuur.
5. Reis alleen of kom als het anders niet kan met één persoon uit jouw huishouden.
6. Gebruik (indien mogelijk) alleen je eigen materiaal zoals handschoen, knuppel,
catcher-uitrusting, helm, handdoek om materiaal te drogen, etcetera.
7. Zorg dat je eigen materiaal van een duidelijk merkteken is voorzien.
8. Gebruik je tijdens een training materiaal van de vereniging? Zorg er dan voor dat je
tijdens die training als enige dat materiaal gebruikt. Of desinfecteer het materiaal bij
elk roulatiemoment.
9. Direct na afloop van de training maak je het door jou gebruikte materiaal schoon door
het te desinfecteren
10. Sla, voor zover mogelijk, met slaghandschoenen.
11. Gebruik geen kauwgom, pruimtabak of zonnepitten om ‘spugen’ te voorkomen.
12. Wil je meetrainen en ben je geen lid van Sparks? Dit is meestal mogelijk, behalve bij
de eerste twee dames teams en het eerste heren team. Zorg wel voor een eigen
handschoen en sportkleding en vraag van tevoren toestemming bij iemand het
bestuur. Die kijkt of het niet te druk wordt.

Regels voor de coaches/begeleiders
1. Voer oefenvormen individueel uit of in zo klein mogelijke groepen.
2. Gebruik geen oefeningen waarbij spelers en coaches/begeleiders binnen 1,5 meter
van elkaar komen.
3. Organiseer trainingsonderdelen in een afgebakende ruimte zoals de slagkooi met
maximaal één speler.
4. Als spelers tijdens de training materialen in roulatie gebruiken (bijvoorbeeld een
knuppel, helm, et cetera), zorg er dan voor dat bij elk roulatiemoment het materiaal
wordt gedesinfecteerd.

Hygiëneregels
1. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts.
2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer
sporten en naar buiten.
3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek
kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact.
4. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden getest is op Corona en nog geen negatieve
uitslag heeft.
5. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar).
6. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
7. Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
8. Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
9. Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.
10. Douche thuis en niet op de sportlocatie.
11. Vermijd het aanraken van je gezicht.
12. Toilet gebruik zo min mogelijk en alleen bij de het clubhuis of scheidsrechter
kleedkamer 2.
13. Bij de dames en heren toiletten maximaal twee tegelijk binnen en de wc bril na gebruik
desinfecteren.
14. Schud geen handen.
15. Tijdens de trainen zijn er papieren handdoeken beschikbaar om je zweet mee af te
vegen.

