
 

Protocol V.8 19-05-2021 

Aanvulling Protocol Veilig Binnensporten Enschedese Basketbalvereniging The Jugglers (Jugglers) 

V.8 19-05-2021 

Onder dit protocol houdt Jugglers zich aan de gestelde voorwaarden en protocollen van de 

Nederlandse Basketbal Bond, NOC*NSF en de basisregels van het RIVM. 

 

• Algemeen 

 

o Het bestuur van Jugglers geeft toestemming voor de activiteit 

o Aan het begin van elke activiteit wordt er een gezondheidscheck gedaan 

o De zaal is exclusief gereserveerd voor Jugglers 

o Alle deelnemers zijn op de hoogte van de protocollen en regels 

o 1.5 meter afstand voor en na de training (vanaf 13 jaar) 

o Meld een besmetting aan het bestuur via https://www.jugglers.nl/positief-op-

coronavirus  

o Was je handen vóór en ná de training thuis met water en zeep. 

o Vermijd aanraking met eigen gezicht. 

o Het toilet is open, de kleedkamers zijn gesloten 

o De nooddeuren mogen open voor ventilatie 

 

• De spelers naar training 

     

o Niet vroeger dan 5 minuten vóór de training aanwezig 

o Spelers nemen een gevulde waterfles mee 

o Met eigen vervoer naar de training 

o Dragen binnen de accommodatie een mondkapje 

o Volwassenen houden onderling 1.5 meter afstand 

 

• Voor ouders en verzorgers 

o Volg de aanwijzingen van de coördinator/trainers op. 

o Laat spelers alleen naar de sportlocatie gaan als er iets voor hen georganiseerd is 

o Blijven buiten de sportaccommodatie, bewaar ook daar afstand 
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Mondkapje 
Binnen moet iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij het naar binnen gaan en 
weggaan. Maar het mondkapje mag af tijdens het sporten.  

Halen & Brengen 
Het verzoek aan ouders/begeleiders om kinderen, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk zelfstandig te 
voet of op de fiets naar de trainingen te sturen. 
Moet het kind wel met de auto of fiets gebracht worden? Dan alleen afzetten en direct 
doorrijden/fietsen. 
Voorkom onnodig contact tussen ouders/begeleiders en opstoppingen! 

Organisatie 

De organisatie ligt in handen van Jugglers in samenwerking met Sportaal en gemeente Enschede. 

De veiligheid wordt mede gewaarborgd door trainers. Trainers hebben een meldingsplicht wanneer 

iemand zich niet aan de regels houdt. 

Publiek 

Het is niet toegestaan voor publiek om de sporthal te betreden. 

 

Vakantie 

Mocht u op reis zijn geweest naar een land met een negatief reisadvies en geldt er een 

quarantaineplicht van 10 dagen dan verzoeken we u met klem deze 10 dagen niet te komen trainen. 

 

Bij klachten verzoeken we een ieder om verstandig te zijn en thuis te blijven! 

 

Vragen? Mail communicatie@jugglers.nl 

Direct telefonisch contact > https://www.jugglers.nl/organisatie  
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Vragen gezondheidscheck 

1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten? 

• U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn). 
• U hoest. 
• U bent benauwd of kortademig. 
• U heeft verhoging of koorts. 
• U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt.  

2. Heeft u corona? 

• Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten 
kunt. 

3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts? 

4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten? 

5. Heeft u een huisgenoot met corona? 

• En had u de afgelopen 10 dagen nauw contact met uw huisgenoot? 

6. Bent u in quarantaine omdat u: 

• nauw contact had met iemand die corona heeft of had? 
• in corona risicogebied was? 

Geen training bij ‘ja’ 

Bij 1 keer ‘ja’ op de vragen maakt u geen afspraak. Of u zegt de afspraak af. 

Zie ook 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-

zorg/gezondheidscheck 

https://nocnsf.nl/media/4398/protocol-verantwoord-sporten-v190521.pdf  

https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/   
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