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Vrijwilligers sport (buiten)
1. Heb jij of iemand in je omgeving klachten? Dan kun je GEEN sportles geven en laat je dit 

weten aan de coördinator.
2. Je bent 5 min van te voren aanwezig en houdt de strakke tijdplanning in het oog i.v.m de 

veiligheid.
3. Een van de sportvrijwilligers is de verkenner. Hij of zij gaat voor de les het Molenpark in om 

te verkennen of er genoeg plek is. Mocht dat niet zo zijn gaat hij of zij naar de back-up 
locatie. Wat zijn of haar taken verder zijn:

a. Hij of zij bouwt alvast de speelvelden op. Bijvoorbeeld: afzetten met pionnen.
b. De verkenner wacht daar tot de eerste groep komt met de andere vrijwilligers.
c. Tijdens de afwisseling van de groepen blijft hij of zij bij de speelvelden om de plek 

bezet te houden voor de volgende groep.
4. Een van de sportvrijwilligers is de verzamelaar. Hij of zij verzamelt de kinderen voor de 

sportles buiten vóór het buurthuis, aan de kant vóór ‘kinderen en vrijwilligers’. Zijn of haar 
taken zijn:

a. Kinderen en ouders begeleiden in het verzamelen op de juiste plek. En ze aanspreken
als ze zich hier niet aanhouden.

b. Samen met de kinderen loopt hij of zij rustig naar de sportlocatie. Kinderen laat hij of
zij in een rij, twee-aan-twee lopen. Rennen is niet toegestaan!

5. Alle vrijwilligers houden 1,5 meter afstand van de kinderen en andere volwassenen.
6. Hoesten en niezen doe je in je elleboog.
7. Handen wassen of desinfecteren als: 

a. Begin sportles
b. Niezen of hoesten in je hand
c. Aan je gezicht gezeten (mond/ neus/ ogen)
d. Na de toilet gang

8. Als vrijwilligers let je op of kinderen zich aan de regels houden. Doen ze dit niet stuur je ze 
door naar de coördinator die buiten staat. Deze belt de ouders.

9. Is er een situatie of ongeval tijdens de sportles stuur je het kind naar de coördinator die 
buiten staat. Hij of zij gaat het oplossen.

10. Er is altijd 1 coördinator aanwezig buiten. Zijn of haar taken zijn:
a. Verantwoordelijk voor het meenemen EHBO-, ontsmettingsspullen en water 

(+wegwerpbekers).
b. Situaties of ongevallen oplossen. E.v.t EHBO verlenen.
c. Kinderen handen laten ontsmetten op gepaste momenten.
d. Uitdelen water. Hiervoor maken we gebruik van flessen en wegwerpbekertjes. 

Kinderen mogen ook zelf een drinkfles meenemen.
e. Ouders bellen als kinderen zich niet houden aan de regels.
f. Meelopen met een kind als hij of zij naar de toilet moet en toezien dat het kind zijn 

of haar handen wast.
11. Eten is niet toegestaan tijdens de sportles. Hier zijn we extra streng op i.v.m corona. 
12. Aan het eind van de sportles moeten de sportspullen ontsmet worden.
13. De sportlessen worden gegeven op afspraak. Kinderen kunnen geen vriendjes of 

vriendinnetje meenemen. Ook kinderen die op de locatie zijn en mee willen doen kunnen we
niet toelaten. Het klinkt misschien hard maar we willen een situatie creëren die voor onszelf 
overzichtelijk en handbaar blijft.


