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Beste ouders en voetballers, 
 
Naar aanleiding van de coronacrisis hebben we dit voorjaar helaas nog niet buiten kunnen 
voetballen. Met de nieuwe coronamaatregelen mogen we al per 28 april 2020 weer 
trainingen geven aan kinderen, onder de voorwaarde dat we een buitensportprotocol met 
elkaar en met de gemeente Lisse afspreken. Alleen op basis van bijgaande regels is het 
mogelijk om trainingen te geven. Hierbij dan ook de dringende oproep om het protocol door 
te nemen, te bespreken met de kinderen en na te leven. Een en ander is afgestemd met de 
gemeente Lisse en akkoord bevonden, vanuit de gemeente zal controle plaatsvinden op 
naleving van de afspraken. Als trainers zullen wij ook letten op naleving van de afspraken.  
 
Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en het ziet er naar uit dat we nog wel even te 
maken hebben met coronamaatregelen. Met inachtneming van de landelijke voorschriften en 
bijgaand protocol kan er op een verantwoorde en goede manier gevoetbald worden. Een 
aantal zaken zijn veranderd en iets minder strikt geworden, omdat we voldoende ruimte op 
de locatie om de trainingen bijvoorbeeld ook met toeschouwers plaats te laten vinden. 
Uiteraard ook met inachtneming van alle geldende regels.  
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking, wij hebben er veel zin in en wensen jullie alvast heel 
veel plezier met voetballen!  
 
Namens het bestuur van VoetbalLisse 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Algemeen 
VoetbalLisse heeft als doelstelling basisschoolkinderen vanaf groep 3 tot en met 8 kennis te 
laten maken met de voetbalsport zonder dat we gelieerd zijn aan een vereniging of 
overkoepelende organisatie. Dit betekent dus dat er niet gevoetbald wordt in het 
competitieverband. Sportiviteit, Respect en Teamgeest zijn de uitgangspunten om de 
kinderen een fijne zaterdagochtend te bezorgen. 
 
Door de coronacrisis is het dit voorjaar nog niet mogelijk geweest om buiten te voetballen. 
Naar aanleiding van het versoepelen van de maatregelen om trainingen buiten mogelijk te 
maken is dit protocol met regels opgesteld. Dit protocol is gericht aan trainers, ouders en 
kinderen. We rekenen op de medewerking van iedereen om de regels na te leven en zo met 
elkaar met veel plezier weer te kunnen trainen. Dit protocol geldt als aanvulling op de 
richtlijnen van de RIVM, waarin bijvoorbeeld staat dat je bij milde klachten thuis blijft. 
 
Groepen, begeleiding, tijden en data 
Er wordt getraind in 2 groepen, groep A en groep B. In groep A zitten 16 kinderen, uit de 
leeftijdscategorie van basisschoolgroep 3 t/m 5. In groep B zitten 17 kinderen, uit de 
leeftijdscategorie van basisschoolgroep 6 t/m 8. 
 
Elke training zijn 3 trainers aanwezig, die groep A en groep B training geven. 
 
Groep A traint van 9.30 uur tot 11.00 uur. Groep B traint van 11.00 uur tot 12.30 uur. Zorg 
ervoor dat je op tijd bent, niet te vroeg en niet te laat.  
 
De data voor de komende periode zijn: zaterdag 12, 26 september, 10, 24 oktober, 7, 21 
november. 



 
Accommodatie 
Er wordt getraind op het buitenvoetbalveld van de IJsbaan in Lisse, Randmeerstraat 73. 
Alleen de trainers mogen de accommodatie betreden om materialen zoals ballen en pionnen 
te pakken. Kinderen maken geen gebruik van omkleedruimtes en sanitair. Er is voldoende 
ruimte om de 1,5 meter afstand te handhaven op het voetbalveld op basis van de 
groepsgrootte zoals hierboven aangegeven. 
 
Voor de trainers 
 Draag een herkenbaar hesje/shirt, zodat duidelijk is dat jij een aanspreekpunt bent 
 Houd zelf 1,5 meter afstand tot de kinderen tijdens het begeleiden en trainen 
 De trainers halen en bergen de ballen, de doelen, de hesjes en dergelijk op 
 Alleen de trainers mogen de accommodatie betreden 
 Door de trainers worden tussentijds en na afloop de ballen gedesinfecteerd.  
 Hesjes worden niet 2 keer gedragen, en worden na afloop door een van de trainers 

gewassen 
 Na afloop wordt de accommodatie door de trainers gedesinfecteerd, zoals deurklinken en 

sanitair 
 
Voor de ouders en toeschouwers 
 Bij het afzetten en ophalen van de kinderen graag afstand houden van anderen 
 Alleen afzetten en ophalen bij de ingang van de ijsbaan 
 Graag tijdig de kinderen ophalen 
 Het is weer mogelijk om als toeschouwer aanwezig te zijn, langs de zijlijn en met 

inachtneming van de bekende regels zoals afstand houden met andere ouders en 
toeschouwers 

 Begeleiding van de kinderen naar het voetbalveld is mogelijk  
 Betreding van de accommodatie is niet mogelijk  
 Neem onderstaande regels met je kinderen door  
 Bij vragen voorafgaand en tijdens de training kun je contact opnemen met de 

contactpersonen, Bart van Leeuwen (06-51171817) of Karel Honders (06-81773451). 
Een van beide is aanwezig bij de training. 

 Bij een eventuele besmetting graag even de contactpersonen informeren. De trainers 
houden bij wie aanwezig zijn geweest bij de training.  

 
Voor de kinderen 
 5 minuten voor de aangegeven starttijd ben je op de trainingslocatie, niet eerder en niet 

later, zodat we tegelijkertijd kunnen starten. Dit geldt voor alle groepen.  
 Blijf niet bij de ingang hangen, bij aankomst ga je direct het voetbalveld op en na afloop 

ga je direct naar huis 
 Je komt in je sportkleding naar de trainingslocatie, alleen je voetbalschoenen kun je op 

de trainingslocatie aan doen 
 Je kunt niet naar binnen, dus zorg ervoor dat je vlak voor de training thuis naar de wc 

bent geweest en zelf drinken mee neemt 
 Houd 1,5 meter afstand tot de trainers, onderling is dit niet nodig 
 Houd je aan de regels, en heel veel speelplezier toegewenst! 
 
 
 
 


