
Taken toezichthouder en corona-coördinator seizoen 2020/2021 
 

Algemene corona maatregelen in het kort 
 

 Er is een protocol opgesteld voor het gebruik van sportcomplex de Vlinder. Zorg dat je 
hiervan op de hoogte bent. 

 
 De bewegwijzering: looproutes zullen duidelijk aangegeven worden. Dit is alleen van 

toepassing in het clubhuis. 
 

 Men neemt de spullen mee de zaal in zodat er geen spullen achterblijven in de kleedkamers.  
 

 Er mag weer gebruik gemaakt worden van de kleedkamers, maximaal 3 personen. Wanneer 
sporters klaar zijn met sporten/bewegen en de kleedkamer is vol, kunnen ze op de banken 
wachten in de zaal waar ze gesport hebben. Wanneer sporters binnen komen en de 
kleedkamer is vol, kunnen ze wachten op de ‘Oostenrijkse banken’ in de Plaza. 

 
 De 1.5 meter regel blijft van kracht. Alleen tijdens het sporten/bewegen hoeft men zich hier 

niet aan te houden. Zo gauw men niet sport/beweegt dient men de 1,5 meter te hanteren.  
 

 Publiek is alleen toegestaan in het weekend. Op de tribunes kunnen net zoveel mensen als er 
zitplekken zijn. Door de week blijven de tribunes gesloten. 
 

 Er zullen coördinatoren aanwezig zijn in de Vlinder om ervoor te zorgen dat het opgestelde 
protocol wordt nageleefd. Daarnaast zullen de coördinatoren ervoor zorgen  dat er altijd een 
sopje klaar staat, zodat gebruikte sportmaterialen na afloop schoon gemaakt kunnen worden 
(Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kan immers eenvoudig gereinigd worden met een 
gewoon schoonmaakmiddel). Daarnaast zullen de coördinatoren er tussentijds voor zorgen 
dat o.a. de deurklinken en de banken in de kleedkamers schoongemaakt worden.  
 

 EHBO mag weer, maar werk wel eventueel met handschoenen. Je mag eventueel ook vragen 
of men geen klachten heeft of Corona heeft gehad. Laat de patiënt zichzelf zoveel mogelijk 
zelf verzorgen, zover dat mogelijk is. 
 

 Wanneer je ziet dat iemand verkouden, grieperig of andere ‘corona’ klachten vertoond, dan 
mag je aangeven dat ze naar huis moeten gaan.  
 

Taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouder 
 

 Toezien dat het gebruik van De Vlinder op de juiste manier gebeurt conform reguliere 
Toezichthouders taken. 

 Toezicht Plaza wordt door de toezichthouders opgepakt. De sporthallen, kleedkamers en het 
clubhuis worden door de corona-coördinatoren gecontroleerd. 

 Toezien dat wachtende sporters de 1,5 meter afstand hanteren. 
 Toezien dat sporters niet blijven hangen in de plaza. Sporters kunnen of plaats nemen op de 

‘Oostenrijkse banken of de accommodatie verlaten. 
 Klaar zetten van een emmer met sop en doekjes. Deze liggen rechts in de ruimte van SMB 

Willems. In de hallen waar gesport wordt, moet een emmer klaarstaan. 
 Toiletten controleren en schoonmaken wanneer vervuilt. 
 Zorgen dat alles schoon en netjes is bij sluiting. 



 Zorgen dat alle deuren en ruimtes goed afgesloten zijn en dan het alarm erop. Beide 
voordeuren moeten dicht zijn als je afsluit en het alarm erop zet. Voordeur moet dicht zitten 
en anders gaat het alarm er niet op. 

 Als toezichthouder ben je eindverantwoordelijk in het pand.  
 De schobrobot moet aangezet worden op maandag(hout), dinsdag(blauw), woensdag(hout) 

en donderdag(blauw). Zorg er ook goed voor dat je de hallen goed veegt. 
 
Herkenbaarheid 
Als toezichthouder draag je het toezichthouders shirt en een felgekleurd hesje(toezichthouder).   
De hesjes worden door Stichting Viervlakvlinder beschikbaar gesteld en liggen in de toezichthouders 
ruimte. 
 
Taken verantwoordelijkheden corona-coördinatoren 
 

 Toezien dat het gebruik van de kleedkamer en sportzaal volgens de richtlijnen verloopt. 
(Toezicht Plaza wordt door de toezichthouders opgepakt) 

 Toezien dat er maximaal 3 sporters in de kleedkamers verblijven (boven de 18 jaar). 
 Toezien dat alle schoenen en spullen mee de sportzaal in genomen worden en niet in de 

kleedkamers achterblijven. 
 Toezien dat sporters de 1,5 meter afstand hanteren.  
 Ondersteunen in het clubhuis op het naleven van de regels, waar nodig. 
 Toezien dat wachtende sporters plaats nemen op de ‘Oostenrijkse banken’ in de plaza. 
 Toezien dat alle sporters de sportzaal spoedig na de training of wedstrijd verlaten of op de 

banken plaats nemen als de kleedkamers vol zitten. 
 Toezien dat trainingsmateriaal gereinigd wordt na iedere trainingssessie; hiervoor is een 

sopje aanwezig met doekjes. 
 Tussentijds reinigen van deurklinken en schoonmaken van de banken in de kleedkamers. 
 In het weekend klaar zetten van de tafel met registratieformulieren bij de ingang in de Plaza. 

Let op dat het ingevulde formulier in de daarvoor bestemde bak wordt gegooid. Aan het eind 
van de dag stop je de formulieren in een envelop met de datum erop (deze liggen in 
toezichthouders ruimte). De envelop leg je in het postvak van de locatiecoördinator in de 
grote grijze kast in de toezichthouders ruimte. Zij zorgt dat deze veilig opgeborgen worden in 
de kluis. 

 Er is altijd een toezichthouder aanwezig. Zij houden toezicht op de Plaza. Daarnaast zijn zij 
eindverantwoordelijk in het pand. Meld je bij aanvang van je dienst altijd even bij de 
toezichthouder. 

 
Herkenbaarheid 
Als coördinator draag je een felgekleurd hesje. De hesjes worden door Stichting Viervlakvlinder 
beschikbaar gesteld en liggen in de toezichthouders ruimte.  
 
 


