
 

 

Plan van aanpak buitensporten voor kinderen van 6 tot 18 jaar  

Inleiding: 

Dit plan van aanpak is opgesteld ter ondersteuning van het opstarten van de lessen op 11 mei en de 

daarmee verbonden aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte in de gemeente Rijswijk. 

VDO-Turnlust is een gymnastiek en turnvereniging met leden die hun sport normaliter beoefenen in  de 

sportzaal van basisschool de “Melodie” in Rijswijk.  

Naar aanleiding van de op 21 april door de regering aangekondigde maatregelen ter verruiming van de 

buitensport hebben wij een plan van aanpak opgesteld om het buitensporten voor kinderen die normaal 

aan een binnensport deelnemen mogelijk te maken. 

Omdat wij niet over een eigen (buiten)accommodatie beschikken, vragen wij toestemming tot het 

gebruik van de openbare ruimte voor drie locatie in Rijswijk te weten: 

• het schoolplein van school de “Melodie” (voorkeurslocatie) 

• het grasveld naaste de sportzaal van school de “Melodie” (alleen op maandag) 

• het Cruyffcourt in de Muziekbuurt (alleen op vrijdag) 

De motivatie voor het gebruik van deze openbare ruimten zult u in het bijgaande plan van aanpak 

aantreffen. Als uitgangspunt voor ons plan van aanpak dient de door de gemeente Rijswijk ter 

beschikking gestelde “Checklist maatregelen voor het gebruik van de Sportaccommodaties”, met de 

aantekening dat het voor deze aanvraag de openbare ruimte betreft. 

 

In afwachting van uw beslissing, 

met sportieve groeten, 

 

John Molenaar 

Voorzitter 

VDO-Turnlust Rijswijk 
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Datum aanvraag: 4 mei 2019 

Naam organisatie: Gymnastiek Vereniging VDO – Turnlust 

 

Type sportorganisatie: Gymnastiek, Kleutergymnastiek, Turnen en Ouderen Gymnastiek 

 

Contactpersoon: John Molenaar (voorzitter) 

Telefoon: 0614220308 

e-mail info@vdo-turnlust.nl 

 

1.0 Algemene informatie 

Sport:: Gymnastiek is een binnensport die gebruik maakt van diverse toestellen waaronder 

brug, Pegasus, evenwichtsbalk, materialen zoals valmatten en een tumblingbaan.  

Huidige Locatie: Sportzaal van school de “Melodie” aan de Schalmeistraat 15.  

 

Doelgroep: Doelgroep voor de in deze aanvraag genoemde activiteiten zijn: 

• Selectie turnen:  leeftijdscategorie 6 – 12 jaar 

• Plusgroep turnen:  leeftijdscategorie 6 – 12 jaar 

• Recreatie turnen/gymnastiek leeftijdscategorie 6 – 12 jaar en 13 - 18 jaar 

Lesstof De lesstof gedurende de buitensport activiteiten zal zijn gericht op het verbeteren van 

de basishoudingen, conditie, lenigheid, verbindingen en krachtoefeningen.  Het 

aanleren van nieuwe elementen is geen onderdeel van de lesstof voor 

buitenactiviteiten. 

Materialen: Bij de buitenactiviteiten zal gebruik worden gemaakt van voor de aangeboden lesstof 

benodigde materialen en ter bevordering van de veiligheid zoals: Lange mat, 

Valmatten,  Judomatten, Kleine matten. en de Tumblingbaan. (Groot en Klein)  

Bij de buiten activiteiten zal geen gebruik worden gemaakt van groot turnmateriaal 

zoals Brug, Pegasus, Evenwichtsbalk enz. 

Lesgrootte: De lesgrootte is gelimiteerd tot 15 deelnemers per les.  

 

Lesaanmelding: Aanmelding voor de lessen zal plaatsvinden via het wekelijks op de website van de 

vereniging te publiceren inschrijfformulier. De inschrijving is per week: er kan dus niet 

voor meerdere weken worden ingeschreven. 

  



 

 

2.0  Aanvraag Locaties  

 

Locaties: Om onze activiteiten als buitensport op te starten zijn wij op zoek gegaan naar een 

buitenlocatie in de directe omgeving van de huidige accommodatie. Een dichte nabijheid 

is belangrijk in verband met het beschikbaar hebben van de benodigde 

(veiligheids)materialen en stroomvoorzieningen voor de tumblingbaan.  

 Daarnaast is het hebben van een sanitaire voorziening voor noodgevallen en voor het 

gebruik door onze trainsters noodzakelijk.  

 Voor deelnemers aan de activiteiten zijn de sanitaire voorzieningen niet toegankelijk.  

  

 Op basis van bovenstaande criteria zijn wij uitgekomen op de volgende potentiële 

locaties: 

• het schoolplein van school de “Melodie” (voorkeurslocatie) 

• het grasveld naast de sportzaal van school de “Melodie” 

• het Cruyffcourt in de Muziekbuurt (Klaroenstraat) 

 Aangezien dit allen publieke locaties zijn, is de toestemming van de gemeente Rijswijk 

noodzakelijk alvorens wij onze activiteiten kunnen opstarten.  

Schoolplein: Het schoolplein van de “Melodie” heeft onze voorkeur, omdat deze locatie: 

a) dicht bij de huidige accommodatie is waar onze materialen zijn opgeslagen. 

b) een veilige omheinde ruimte is die beschikt over meerdere in- en uitgangen om 

het in- en uitgaande verkeer van deelnemers te organiseren. 

c) bij verleende toestemming in noodgevallen en door onze trainsters gebruik kan 

worden gemaakt van de sanitaire voorzieningen. 

d) er gebruik gemaakt kan worden van de stroomvoorziening van de locatie voor het 

oppompen van bijvoorbeeld de tumblingbanen. 

Grasveld: Het grasveld zal alleen op maandag gebruikt worden door de selectie. 

Cruyffcourt:  Het Cruyffcourt zal alleen op vrijdag gebruikt worden door de selectie.  

Lestijden: Maandag 18:00 – 19:00 uur Selectie 6 – 12 jaar Grasveld 

 Woensdag 16:45 – 17:45 uur Recreatie   6 –   9 jaar Schoolplein 

  18:00 – 19:00 uur    9 – 12 jaar Schoolplein 

  19:15 – 20:15 uur   13 – 18 jaar Schoolplein 

 Donderdag 18:00 – 19:00 uur Plusgroep    6 – 12 jaar* Schoolplein 

 Vrijdag 16:45 – 17:45 uur Recreatie   6 –   9 jaar Schoolplein 

  18:00 – 19:00 uur      9 – 12 jaar Schoolplein 

  19:15 – 20:15 uur     13 – 18 jaar Schoolplein 

 Vrijdag 19:00 – 20:00 uur Selectie    6 – 12 jaar Cruyffcourt 

     

*Leden van de plusgroepen van maandag en donderdag krijgen op donderdag les m.u.v. de 12+ jarigen, 

deze hebben de mogelijkheid in te schrijven voor de woensdag- of vrijdag-les van 19:15 tot 20:15 uur. 

 



 

 

3.0  Coördinatoren  

 Coördinator:  Onze organisatie werkt met twee coördinatoren  met de volgende taakverdeling: 

a) Algemeen coördinator 

b) Locatie coördinator 

 Functieomschrijving Algemeen coördinator 

• Draagt er zorg voor dat het protocol binnen de organisatie wordt verspreid;  

• Draagt er zorg voor dat het plan van aanpak bekend is bij de doelgroep;  

• Instrueert de coronaverantwoordelijke(n) (toezichthouders) die aanwezig zijn op 

de sportlocatie;   

• Draagt er zorg voor dat de gemaakte afspraken tussen gemeente en vereniging 

worden nageleefd;  

• Is het aanspreekpunt voor de gemeente;  

• Informeert de gemeente als er wijzigingen moeten worden aangebracht in de 

gemaakte afspraken en/of het plan van aanpak, zoals bij wijzigingen in het 

trainingsschema;  

 

 Functieomschrijving locatiecoördinator 

• Gaat met jeugdtrainers in overleg om de RIVM maatregelen te kunnen naleven;  

• Is het aanspreekpunt op de locatie voor ouders/verzorgers, lokale autoriteit; 

• Draagt er zorg voor dat de actiepunten uit het protocol worden uitgevoerd;   

• Deze persoon is niet de trainer van de jeugdteams; 

• Belangrijkste eigenschappen zijn dat iemand duidelijk is, maar geen boeman. Je 

wilt de mensen niet tegen je in het harnas jagen, maar juist duidelijk en positief 

vertellen wat kan en niet kan. 

 

 Algemeen coördinator: 

 Naam:     John Molenaar 

Functie:  Voorzitter 

Adres: Regenbooglaan 24 

  2284GG,  Rijswijk 

 Tel: 06 1422 0308 

e-mail: info@vdo-turnlust.nl

 

Locatie coördinator 

Naam: Wendy Zuiderwiijk-Bellekom 

Functie: Secretaris 

Adres: Ieplaan 24 

 2282EB   Rijswijk 

Tel: 06 2511 4003 

e-mail secretariaat@secretariaat@vdo-

turnlust.nl  

 

4.0 Toezichthouder  

Toezicht: Voor het toezicht houden op de regels die gelden voor ouders/verzorgers van leden zal 

een beroep worden gedaan op één of meerdere ouders/verzorgers. 

  

Toelichting: Gezien de beperkte hoeveelheid aan inzetbare stafleden zijn wij genoodzaakt een beroep 

te doen op ouders/verzorgers van deelnemende sporters. 

mailto:info@vdo-turnlust.nl
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5.0 Veiligheidsregels voor trainers, begeleiders en vrijwilligers  

  

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je 

training gaat geven;   

• bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt: houd 1,5 meter afstand, ook onderling;  

• zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten 

worden;  

• vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen 

enkel moment toegestaan;   

• zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen, zodat je gelijk kunt beginnen. 

Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;  

• maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen 

waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;   

• ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten 

hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);   

• wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;  

• help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 

gebeurt;   

• houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);  

• weet bij voorkeur (vooraf) 5twie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-

leden;  

• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;   

• laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De 

kinderen moeten na afloop direct vertrekken;  

• laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training 

direct naar huis gaan;   

• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen 

noodzakelijk is;   

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;   

• was of desinfecteer je handen na iedere training;  

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts;  

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; • 

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-

19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 

u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

 



 

 

6.0 Veiligheidsregels voor sporters  

  

• blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts (vanaf 38 C°);   

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;  

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-

19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 

je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

• meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, 

zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;  

• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;   

• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;   

• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;   

• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je 

kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;   

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en 

wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;   

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en 

bestuursleden;   

• sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve 

personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar 

is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;   

• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, 

rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of 

reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met 

de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;   

• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;   

• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.  

 

  



 

 

7.0  Communicatie 

Social media: Voor de communicatie gedurende de duur van de buitensport lessen zal gebruik worden 
gemaakt van de volgende middelen: 

• Website  https://vdo-turnlust.nl/ 

• Facebook https://www.facebook.com/VDOTurnlust/ 

• E-mail info@vdo-turnlust.nl  

Website: De volgende content zal beschikbaar zijn via de website  

• Het volledige plan van aanpak 

• Inschrijven op de lessen is alleen mogelijk via een inschrijfformulier op de site  

• Om een zo breed mogelijk scala aan leden de gelegenheid te geven om in te 
schrijven op de lessen zal er per week worden ingeschreven 

• De inschrijving op de lessen staat open gedurende de weekenden en sluit op 
zondagavond of als het maximum deelnemers per les is bereikt 

• Op de website zullen de volgende posters te downloaden zijn: 
o Sportprotocolposter Ouder/Verzorgers 
o Sportprotocolposter Sporters 
o Sportprotocolposter Trainers 

Facebook: Op de facebookpagina zullen de volgende aankondigingen worden gepost: 

• Openstellingen inschrijving 

• Les uitval wegens slecht weer of andere omstandigheden 

e-mail: Leden ontvangen via de mail een bevestiging van hun inschrijving met als bijlage de 
poster Sportprotocolposter Sporters  

 

8.0  Bewegwijzering  

  

Algemeen: VDO-Turnlust beschikt niet over een complex in eigenbeheer: de bewegwijzering zal 
afhangen van de toestemming met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimte. 

In- Uitgaand Er zal tenminste een bewegwijzering voor het in- en uitgaande personen verkeer 
worden aangebracht. Tevens zullen de in- en uitgangen duidelijk via de website en per 
e-mail worden gecommuniceerd. 

Voorbeeld:   Indien gebruik gemaakt kan worden van het schoolplein zal de ingang naar het 
schoolplein bij de Kiss en Ride strook aan de Admiraal Helfrichsingel worden gebruikt. 

 De uitgang zal dan aan de zijde van de Spinetstraat zijn.  
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9.0 Hygiëne  

Bescherming: De vereniging draagt zorg voor: 

• het in voldoende mate aanwezig zijn van desinfectiemiddelen 

• het in voldoende mate aanwezig zijn van handbescherming voor de trainsters en 

begeleiding  

• het in voldoende mate aanwezig zijn van papieren handdoekjes  

• het in voldoende mate aanwezig zijn van zeep 

 

Materialen: Trainsters en begeleiders dragen zorg voor: 

• het ophalen opstellen, schoonmaken en opbergen van de gebruikte 

trainingsmaterialen 

• het schoonmaken van de trainingsmaterialen bij de wisseling van de lessen 

 

Sanitair: Indien toestemming wordt verkregen voor het gebruik van de openbare ruimte rond 

basisschool de “Melodie”’ gaan wij ervan uit dat:  

• In noodgevallen gebruik kan worden gemaakt van de sanitaire ruimten van de 

sportzaal 

• De toiletten zijn beschikbaar voor toilet bezoek van onze trainsters en leiding 

 

EHBO Op de locatie is altijd een EHBO koffer aanwezig  

 

10.0 Plan voor niet leden 

 Gezien de beperkte lesgrootte en de onzekerheid rond de verantwoordelijkheden rond 

verzekeringen hebben wij vooralsnog geen plannen om niet leden te laten inschrijven op 

de lessen. 

 

Namens bestuur en leiding; 

John Molenaar 

Voorzitter 

VDO-Turnlust 

 

    


