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Coronaprotocol van Docos tafeltennis buiten d.d. 3 april 2021 
 

Spelers, begeleiders en bezoekers 
• In de speelzaal mag niemand sporten; Binnensport is niet toegestaan; 

• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht; 

• Blijf thuis als jij zelf ziek bent of één van je huisgenoten ziek is; 

• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld; 

• Bij besmetting meld je dit volgens de aanwijzingen van de GGD aan medespelers met wie je in contact geweest bent; 

• Houdt 1.5 meter afstand en was regelmatig je handen; 
o Tijdens het sporten hoeven kinderen t/m 17 jaar geen 1,5 meter afstand te houden; 

• Kom in sportkleding naar de vereniging; Je kunt geen gebruik maken van douches en kleedkamers; 

• Laat tafeltennistafels, speelveldomheiningen, tafels en stoelen op hun plek staan; 

• Wat je aanraakt, maak je zelf weer schoon; 

• Gebruik uitsluitend je eigen spullen, zoals batje, handdoek, waterflesje, enzovoorts; 

• Stop tijdens het sporten jouw persoonlijke bezittingen in jouw eigen sporttas; 

• Neem een handdoek voor uitsluitend eigen gebruik mee; 

• Veeg zweethanden niet aan de tafel af, gebruik jouw eigen handdoek; 

• Reserveer volgens de regels onder het kopje 'Openingstijden en reserveren'; 

• In beginsel kunnen alleen leden, aspirant-leden en vrijwilligers gebruik maken van de sportfaciliteiten; 

• Teken bij aankomst de presentielijst en gezondheidsverklaring; 

• Spelers vanaf 18 jaar mogen alleen tafeltennissen in koppels van 2 personen; 

• Toeschouwers zijn niet toegestaan; 

• Volg de aanwijzingen van tafelwachten, trainer, coördinatoren en bestuursleden op; 

• Spelers die klaar zijn met sporten worden gezien als toeschouwer en dienen het speelterrein direct te verlaten. 
 

Openingstijden en reserveren 

Dag Openingstijden 
Reserveren bij Shahab Davoudi 

Tijd Telefoonnummer 

Zondag t/m vrijdag 10:00 - 19:00 uur Dag van tevoren 06-8013 9974 

• Je kunt alleen reserveren voor één tijdslot van maximaal één half uur. 
 

Bewaartermijn presentielijst en gezondheidsverklaring 
• De gezondheidsverklaring en presentielijst worden veilig bewaard. Toegang tot deze gegevens is beperkt tot de tafelwachten 

en de bestuursleden voor het eventueel doorgeven van deze gegevens voor een bron- en contactonderzoek van de GGD; 

• De reserveringsgegevens worden minimaal 4 weken bewaard en definitief vernietigd als ze niet meer nodig zijn voor eventueel 
bron- en contactonderzoek; 

 
Het Coronaprotocol van Docos tafeltennis is gebaseerd op de volgende regels, adviezen, informatie en documenten: 

• Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0044337/2020-12-01) 

• Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416/2021-03-31) 

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven  

• https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19; 

• https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport; 

• https://nocnsf.nl/sportprotocol: 
o "Algemeen protocol verantwoord sporten" - NOC*NSF per 31 maart 2021: 

https://nocnsf.nl/media/4105/protocol-verantwoord-sporten-v3103.pdf. 
 
Dit coronaprotocol geldt met ingang van 3 april 2021. Dit protocol blijft geldig tot het bestuur van Docos tafeltennis een nieuw 
protocol opstelt of het protocol intrekt. Redenen hiervoor kunnen zijn: 

• Nadere wet- en/of regelgeving of richtlijnen van het Kabinet, de veiligheidsregio Hollands Midden of de Gemeente Leiden; 

• Wijziging in de richtlijnen van het RIVM en/of NOC*NSF en/of de NTTB.  
 
Als volgens de lokale noodverordeningen, landelijke wet- of regelgeving strengere regels gelden dan in dit protocol beschreven 
staan, dan gelden die bepalingen. 
 
Aanspreekpunt voor de Coronamaatregelen en coronacoördinator voor Docos tafeltennis is: 
Sebastiaan Veijgen, voorzitter Docos tafeltennis - E-mail: voorzitter@docostafeltennis.nl - mobiel: 06 - 1049 9822 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044337/2020-12-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416/2021-03-31
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/media/4105/protocol-verantwoord-sporten-v3103.pdf
mailto:voorzitter@docostafeltennis.nl

