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1. Aanleiding 

 
Op 12 maart 2020, heeft het bestuur van AVGM besloten de trainingsfaciliteiten tot en met 28 april te sluiten. 

Hiermee geeft het bestuur gehoor aan de oproep van zowel het RIVM als de NOC-NSF. Sinds die tijd is er door 

de overheid een verbod op evenementen gesteld tot 1 juni a.s. en is er  dinsdag 21 april een versoepeling 

rondom het georganiseerd buitensporten aangekondigd.  

In de versoepeling is er voor rondom het sporten is aangegeven dat de jeugd tot en met 18 jaar het 

buitensporten weer op mocht pakken. 

 

Op 6 mei 2020 werd toestemming gegeven voor het opstarten van het buiten sporten in groepsverband voor 

volwassenen, ook in de openbare ruimte. De gemeente Best hanteert geen maximum aantal deelnemers per 

groep en adviseert alleen het handhaven van de 1,5 meter regel. AVGM adviseert echter een groepsgrootte 

van 8 deelnemers inclusief de trainer, uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter regel. 

 

Dit plan is tot stand gekomen vanuit de input van de sectie lopen en wandelen. Het plan geeft richting en 

instructies om goed en veilig te kunnen starten en veilig en verantwoord te kunnen sporten. Lopers, 

bootcampers en wandelaars hierna te benoemen als sporters. De groep Nordic Walkers start niet bij de 

atletiekbaan. 

 

Het plan wordt 12 mei aan alle trainers, assistent-trainers en in kopie aan het bestuur aangeboden voor 

commentaar, zodat het uiteindelijk kan worden goedgekeurd.   
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2. Uitgangspunten van de versoepeling 

 
Voor het kunnen starten met de trainingen, gaan we uit van het besluit van de overheid rondom de 

versoepelingsmaatregelen. Het sporten in verenigingsverband is (onder voorwaarden) toegestaan. We gaan er 

van uit dat zowel de sportfederatie NOC/NSF en de Atletiekunie ook achter het opstarten van de trainingen 

staan. 

 

Een ander uitgangspunt is, dat bij een versoepeling en toestaan van sporten in verenigingsverband, alle 

vrijwilligers van GM dit ook op vrijwillige basis voor zichzelf kunnen beslissen. Indien een trainer/assistent 

trainer of welke andere vrijwilliger dan ook zich niet veilig voelt om het vrijwilligerswerk voor GM uit te 

voeren, zal AVGM deze keuze respecteren. 

 

Het derde uitgangspunt is, dat we op een voor alle deelnemers veilige manier willen verder gaan met het 

opstarten van de diverse disciplines.  

 

3. Protocol 

3.1  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen: 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is. 

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de sporter weer sporten. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19).Dit omdat je 

tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden. Je moet thuis blijven tot 

14 dagen na het laatste contact. 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet. 

• Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. 

• Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van 

objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na 

hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus. 

• Vermijd het aanraken van je gezicht. 

• Schud geen handen. 

• Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen en daardoor de veiligheid niet kunnen 

garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de sporter de 

toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren. 
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3.2  Maatregelen voor sporters: 

• Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat. De aanvangstijden en aanvangsplaatsen 

van de trainingen kunnen tijdelijk aangepast zijn (gefaseerd starten). 

• Eén dag van te voren heb  je je aangemeld voor de training middels je eigen groepsapp. Niet 

aangemeld is niet meetrainen. Er is slechts een beperkt aantal sporters per trainer/groep toegestaan. 

Indien het aantal aanmeldingen overschreden wordt, zal de (hoofd)trainer assistent trainers 

inschakelen om ook groepen te begeleiden. Bij trainen of verzamelen op de baan dient de 

toezichthouder in het bezit te zijn van een lijst met namen van hen die zich aangemeld hebben, dit 

wordt gecontroleerd. 

• Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen op 

de accommodatie. 

• Betreedt niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training het terrein van de accommodatie.  

• Bij het betreden van de accommodatie was je eerst 20 seconden je handen met water en zeep in de 

daarvoor gemaakt (buiten)handenwasplaats. 

• Volg altijd de aanwijzingen van trainers, assistent trainers en bestuursleden op. 

• Houd 1,5 meter afstand tot de andere atleten en de trainers. 

• Spreek ook elkaar op vriendelijke wijze aan wanneer dit niet gebeurt. 

• Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken. 

• Verlaat direct na de training de accommodatie. 

• Tijdens deze fase mag er geen gebruik worden gemaakt  van het krachthonk, aangezien dit niet onder 

buitensporten valt. 

• Tijdens deze fase wordt het bootcamptoestel en het materiaal wat daar opgeslagen ligt niet gebruikt. 

Dit omdat ter plaatse verder geen voorzieningen zijn. 

• Volg de instructies op bij het fietsenhok en houd ook hier 1.5 meter afstand. 

• De toiletten zijn alleen voor uiterste noodgevallen open. Ga voor het trainen thuis naar het toilet. 

• De materialenruimte is no-go zone voor atleten, enkel de trainers. Trainers maken onderling 

afspraken over het pakken en opruimen van de materialen in relatie tot de 1.5 meter afstand. 

• Sporters op de accommodatie aanwezig worden geacht akkoord te gaan met dit protocol. 

 

3.3  Maatregelen voor trainers: 

• Bereid je training goed voor en zorg voor oefeningen/spelvormen waarbij de 1,5 meter 

onderlinge afstand gegarandeerd blijft. Tijdens warming-up en cooling down geen oefeningen die je 

met 2 personen moet uitvoeren, zelfstandige oefeningen. De bootcampertrainer zorgt ervoor dat er 

géén contactoefeningen zijn. 

• Met name voor bootcamp en intervaltraining: zorg dat de training klaar staat als de sporters de 

accommodatie betreden zodat je meteen kunt beginnen. Het krachthonk, het bootcamptoestel en de 

materialen die daar opgeslagen liggen mogen niet gebruikt worden. 

• Maak vooraf (gedrag)regels aan sporters duidelijk 

• Bij opsplitsing van de groep en rouleren tussen trainingsonderdelen, blijft de trainer bij zijn/haar groep 

• Wijs sporters op het belang van handen wassen. AVGM heeft een buitenfaciliteit om handen met zeep 

te desinfecteren. Spreek de sporters aan wanneer dit niet gebeurt 
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• Houd 1,5 meter afstand ten opzichte van alle sporters en/of mede-trainers. Om dit goed te kunnen 

waarborgen is het soms noodzakelijk dat de starttijden van de trainingen tijdelijk aangepast worden, 

zodat niet alle groepen op dezelfde tijd starten 

• Er is een maximum aantal deelnemers per groep voorgeschreven. Sporters dienen zich uiterlijk een 

dag van te voren per app aan te melden bij zijn of haar trainer. Niet aangemeld is helaas niet 

meedoen. Bij trainen of verzamelen op de baan dient de toezichthouder in het bezit te zijn van een 

lijst met namen van de sporters die zich aangemeld hebben. Er is toegangscontrole. Is het aantal 

aanmeldingen groter dan het toegestane aantal sporters, schakelt de (hoofd)trainer het benodigde 

aantal assistent trainers in. De (hoofd)trainer bepaalt de training en stemt dit vooraf af met de 

assistent trainer. Ook bepaalt de (hoofd)trainer het exacte verzamelpunt voor de groep. Zo wordt 

geborgd dat zo min mogelijk mensen tegelijk op dezelfde plek staan. 

• Trainingstijden kunnen tijdelijk aangepast zijn, communiceer dit goed met je groep. Dit om te 

voorkomen dat er tegelijk teveel mensen op één plek zijn. 

• Gebruikte materialen worden aan het einde van de training gedesinfecteerd. GM heeft hiervoor 

middelen beschikbaar. Materialen worden niet door de sporters onderling gedeeld. 

• Voor het innemen van de trainingsmaterialen heeft GM indien gewenst, handschoenen beschikbaar. 

• Trainers en assistent trainers die trainingen op zich nemen worden geacht akkoord te gaan met dit 

protocol. 
      

3.4. Maatregelen voor bestuurs- en commissieleden: 

• Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat worden vanuit huis gedaan. 

• Deel je werkbenodigdheden/spullen niet met anderen. 

• Houd spullen, materieel, gereedschap en PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) schoon. 

Bij voorkeur regelmatig desinfecteren. 

• Het bestuur geeft trainers goedkeuring om sporters aan te spreken op het schenden van de 

regels en hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer geen gehoor 

wordt gegeven aan de ingestelde regels. 

• Gebruik extra materialen zoals hygiënehandschoenen en mondmaskers; zeker indien sporters 

bijvoorbeeld in geval van EHBO aangeraakt moeten worden. Daarnaast krijgen trainers extra hygiëne 

instructies. 

• Plaats op meerdere plekken op de accommodatie desinfectiemiddelen voor atleten en trainers. 

Gebruik papieren handdoekjes en leeg een paar keer per dag de prullenbakken. 

• Extra schoonmaak: deurknoppen en andere handcontactpunten moeten een paar keer per dag 

worden gereinigd, toezichthouders zien hier op toe. 

• De toiletten worden aan het eind dag schoongemaakt. Zorg voor een aftekenlijst op het 

toilet. Er is een bestuurs- of commissielid verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. 

• Er mag alleen buiten gesport worden op de accommodatie en in de openbare ruimte. Groepen 

bestaan uit 8 personen, inclusief de trainer. Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan, ook niet een 

eigen officiële clubwedstrijd. 

• Mensen die niet komen trainen of geen rol hebben in de organisatie van die training zijn niet 

welkom op de accommodatie. 

• Sporters melden zich voor de training aan bij de club of trainer. Bijvoorbeeld via de website, 

een app of andere communicatiemiddelen. Sporters melden zich vervolgens op de 

afgesproken trainingstijd bij de trainer op de baan. Laat trainingen van verschillende groepen 
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op verschillende tijden starten om zo spreiding te krijgen van de sporters. Maak ook gebruik 

van de rustige momenten op de club en werk zoveel mogelijk met een vaste trainer. 

• Hanteer het vier-ogenprincipe en zorg dat een trainer nooit alleen is op de accommodatie met 

een groep sporters. 

• Sporters wordt gevraagd om niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de starttijd de 

accommodatie te betreden en na de training direct de accommodatie weer te verlaten. Hiermee 

zal de toestroom beheersbaar blijven en is het aantal sporters dat gelijktijdig bij de 

accommodatie aankomt, beperkt. 

• Zolang er geen passend protocol is voor de horeca vanuit het RIVM zijn clubhuis en terras 

gesloten naast overige ruimtes als douches, kleedruimtes en krachtruimtes. De krachtruimte is wel de 

doorgang na het toiletbezoek. De materiaalruimte en toiletten zijn wel bereikbaar. Zorg dat een 

beperkt aantal mensen toegang krijgt tot de materiaalruimte en reguleer het toiletbezoek buiten de 

toiletten en geef maximaal1 persoon toegang per toiletgroep. 

• Te allen tijde dient de EHBO-kit en ice packs voorhanden te zijn, ook wanneer deze zich 

bevinden in het horecagebied/kantine. De grote EHBO doos bevindt zich in de EHBO (massage) 

ruimte. 

• Sluit deuren af waar sporters niet mogen komen en geef op de deuren aan dat deze afgesloten 

zijn. Breng in kaart welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft 

te worden. Zorg dat er vanuit de parkeerplaats naar de atletiekbaan geen oppervlakten 

aangeraakt hoeven worden. Zorg dat alle overbodige attributen als zitjes/bankjes worden 

verwijderd, afgeplakt of afgedekt. 

• Zorg voor routering en breng eenrichtingsverkeer aan op de loopwegen van de 

accommodatie zodat het makkelijker is 1.5 m afstand te houden. 

• Hang desinfectans op bij betreden van de accommodatie. 

• Zorg voor maximale hygiëne, vooral de deurknoppen en andere contactoppervlakten moeten 

diverse keren per dag gedesinfecteerd worden. De toiletten worden meerdere keren per dag 

schoongemaakt en de prullenbakken worden diverse keren per dag geleegd. Zorg dat er zo min 

mogelijk materialen worden gedeeld. Na iedere training worden de materialen gedesinfecteerd.  

• Maak een schema om uitvoering te 

geven aan deze hygiënemaatregelen en zorg voor een aftekenlijst op het toilet. 

• Om de veiligheid van sporters en trainers te garanderen, is het adequaat informeren van 

trainers van groot belang. Zorg daarom voordat de accommodatie opengaat voor een goede 

uitleg met betrekking tot alle processen in en rondom de accommodatie. Denk hierbij aan het 

maken van een beknopt instructieboekje of digitale informatiesessie waarin de processen zo 

goed mogelijk worden beschreven. 

• Per accommodatie is een bestuurs- of commissielid verantwoordelijk voor de naleving van dit 

protocol. Er is altijd minimaal één bestuurs- of commissielid aanwezig op de accommodatie 

om toe te zien op de naleving van dit protocol en spreekt mensen aan op overtredingen. Wijs 

mensen op de sociale controle en maak er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van. De 

gemeente geeft invulling aan de handhaving van de maatregelen. 

• Stem met de gemeente en de (mede)gebruikers van de accommodatie af hoe je de regels in 

en om de accommodatie handhaaft en communiceer dit naar alle gebruikers. 
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4. Uitgangspunten AVGM bij het opstarten van de trainingen 

 
• Wij willen alle sporters de kans geven om  de trainingen te hervatten. Flexibiliteit bij trainers en 

sporters is daarbij een vereiste. Alleen samen kunnen we komen tot veilig en verantwoord sporten. 

• Het lopen van de juiste route, eenrichtingsverkeer, zaken afzetten etc. is reeds afgestemd met zowel 

het bestuur als de materialenploeg. GM is verantwoordelijk voor het regelen van deze zaken. 

• Wij hanteren als uitgangspunt het volgende aantal sporters per trainer: 

Categorie Max. aantal sporters Opmerkingen 

Bootcamp 8 inclusief trainer  

Lopen 8 inclusief trainer  

Nordic walken 8 inclusief trainer  

Power walken 8 inclusief trainer  

Wandelen 8 inclusief trainer  

   

   

   

 

• Startblokken zien er qua tijden als volgt uit: 

Training - Trainer Dag Tijdelijke starttijden 

Interval - Frans Maandag 19.30 uur (Busbaan) 

Lopen – Tim (doorstarters) Maandag 19.30 uur 

Bootcamp - Marcel Dinsdag 19.30 uur 

Bootcamp -Bas Dinsdag 19.30 uur 

Interval -  Frank A. Dinsdag 19.00 uur buiten GM 

Lopen - Jan Woensdag 19.20 uur 

Lopen - Frank Woensdag 9.30 uur (?) 

Lopen - Frank Woensdag 19.10 uur 

Lopen – Gert-Jan Woensdag 19.20 uur 

Lopen Patrick Woensdag 19.40 uur 

Wandelen - Pieter Woensdag  

Wandelen -  Joke Woensdag  

Powerwalken - Nancy Woensdag  

Nordic Walking Woensdag  

Lopen - Doorstarters Frank Donderdag 19.30 uur 

Lopen – Tim/Bart Donderdag 19.15 uur 

Lopen – Frank A. Donderdag 19.10 uur. 

Bootcamp Marcel Donderdag 19.30 uur 

Bootcamp Bas Donderdag 19.00 uur 

Lopen - Jan Zaterdag 09.20 uur 

Lopen – Gert-Jan Zaterdag 09.20 uur 

Lopen - Frank Zaterdag 09.35 uur 

Lopen -  Pé Zaterdag 09.40 uur 

Lopen - Patrick Zaterdag 09.40 uur 

Wandelen - Pieter Zaterdag  

Wandelen - Francien Zaterdag  

Nordic Walking Zaterdag  
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• Zorgdragen dat trainers op verschillende plekken buiten de accommodatie staan om hun sporters te 

ontvangen, tenzij anders afgesproken 

• De Nordic walkers starten op een externe locatie. 

• Er worden tijdens de opstart geen uitzonderingen gemaakt om meer dan de aangegeven aantallen te 

laten sporten. Echter willen we iedereen de kans geven om weer te sporten, de assistent trainers 

zullen dus apart van de (hoofd)trainer met een groep lopen.  

• We kunnen pas starten met de opstart als alle regels duidelijk gecommuniceerd zijn met alle 

sporters/trainers/assistent trainers/gemeente. 

• Indien trainers merken dat sporters zich (bewust/onbewust) niet aan de 1.5 meter regel houden, 

zullen ze hieraan herinnerd worden. Indien het herhaaldelijk blijft voorkomen, worden deze de 

deelname aan de training ontzegd. 

• De regering heeft aangegeven dat de gemeente in contact gaat treden met de sportclubs. Wellicht 

ook i.v.m. de mogelijkheid om niet-leden tóch bij GM te laten sporten. Wat hiervan de impact is zullen 

we moeten bekijken, ook gezien het aantal beschikbare trainers en het maximale aantal sporters per 

groep. 

• Voor kandidaat-leden die graag 4 proeflessen mee willen doen, gelden de normale regels: aanmelding 

via de website, vervolgens wordt afgestemd of dit past qua capaciteit, en per wanneer het kandidaat-

lid kan meetrainen.   

 

5. Aandachtspunten 

 

 

a. Mocht het zijn dat tijdens de reguliere trainingstijden ook anderen sporters gebruik maken van onze 

accommodatie, hebben de trainers van GM het recht om deze te verzoeken de baan te verlaten.  

 

b. We hebben waarschijnlijk extra (assistent) trainers nodig om alles in goede banen te leiden, dus 

flexibiliteit is een vereiste. Melden zich meer sporters dan toegelaten, schakelt de (hoofd)trainer 

assistent trainers is om zoveel mogelijk mensen te laten sporten. Let op het maximum aantal, dit is 

inclusief de trainer. 

 

c. Er staan toezichthouders bij de ingang om alles in goede banen te leiden, het fietsenhok en mogelijke 

toiletgang. Zorg dat zij over een lijst beschikken met aangemelde sporters, ,niet aangemeld is helaas 

niet sporten. Het is wenselijk voorlopig buiten de accommodatie te starten. 

 

 

d. Een schema met toezichthouders van dienst kan, indien gewenst, separaat verspreid worden. 

 

e. Indien er vanuit de regering/Gemeente/AVGM nieuwe maatregelen getroffen worden, zal dit 

protocol, indien nodig, daarop aangepast worden. 
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