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VOK Jezus-Eik Corona draaiboek 

 

Onderstaande plan is gebaseerd op de beschikbare data en adviezen (Horeca Vlaanderen en Voetbal 
Vlaanderen) op datum van 22/7/2020. 

Het omvat de (her)indeling van de beschikbare ruimte en eventuele veranderingen. De inrichting en 
instructies m.b.t. de ruimtes. De communicatie in de ruimtes. 

En ook de richtlijnen aan specifieke doelgroepen : spelers (eigen en tegenstrevers), training, 
verantwoordelijken kleedkamers en kantine, bezoekers kantine en verantwoordelijken VOK (bestuur 
en teamleaders) 

 

 (Her)Inrichting en organisatie kleedkamers 
o De kleedkamers  

 kunnen gebruikt met respect m.b.t. aantallen (kleine groepen) en 
ontsmetten  

 Zie instructies spelers, tegenstrevers en training. En aangebracht op 
buitendeuren kleedkamers. 

o Kleedkamers 
 Beperking van het aantal gebruikers (max. 5 tegelijkertijd) 

 Aan gegeven via communicatie op buitendeur (thuis en 
tegenstrever) en mails  

 Max 2 personen tegelijker tijd in de douches (aan te geven in de douches) 
 Beperkte tijdsduur zodat iedereen kan kleden, wassen, kleden (aan te geven 

via communicatie buiten deuren en mails) 
 Kleedkamers altijd leeg qua materialen : tegenstrevers (bestaande systeem 

Boemba-kasten, VOK in de op te zetten tent) 
o Inrichting en acties 

 Per kleedkamer : 1 handgel, 1 gevulde sproeifles (ontsmettingsmiddel)  
  in arbiteropvang in tent 1 handgel, 1 gevulde sproeifles 

 Totaal  = 4 handgels + 4 sproeiflessen 
 ontsmetten 

 matchen na elk gebruik : ontsmetten (zie nota kleedkamerteam) 
 volledige kuis na afloop 
 training : na gebruik ontsmetten en kuisen 

 de gebruikte papierendoeken om te kuisen worden gedropt in de 
vuilniszakken die buiten (aan reclameborden) worden gezet. 

 (Her)inrichting en organisatie kantine/zaal 
o Kantine is de basis, zaal biedt uitbreiding en tent (5mx 5 m = kleine VOK-tent ) maakt 

dit plan optimaal 
o Kantine 

 Kleine tafel 1 : aan ketel : handgel, sproeifles 
 Opstelling : 3 x 2 tafels , 3 x 1 hoge tafel : totaal max 36 plaatsen 
 Uitgang via vensterdeur (aan te geven via papier op raamdeur) 
 Bij gebruik kantine alleen, blijft accordeon-deur gesloten 
 Uitbreiding naar zaal 
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 12 tafels = 48 plaatsen. Uitgang via deur zaal (aan te geven via blad 
op raamdeur) 

 Alle overtollige tafels worden in tent gezet, deze zo inrichten dat tafels 
tussenschot vormen (incl. bache). Deel voor arbiter 2, deel om VOK spelers 
tassen te stapelen 

o Toilet kantine 
 Aan toog : tafel met handgel voor gebruikers toiletten (tafel dient ook als 

afscherm toegang naar toog) + sproeifles 
 Toiletlokaal aangeven :  max 1 persoon 
 Handdoeken (papier) en vloeibare zeep 

o Toilet zaal 
 Handgel aan toog + sproeifles 
 Toiletlokaal aangeven : max 1 persoon 
 Handdoeken (papier) en vloeibare zeep 

o Toiletten (binnendeuren van de toilethokjes) 
 Instructies 

 Doorspoelen met gesloten deksel 
 Handen wassen 

o Toogteam 
 Bij aankomst ontsmetten alle tafels en stoelen (dan pas openen) 
 Eigen mondmasker (VOK masker in rek in geval van nood) 
 Tap maximaal in plastiek 
 Minimaal in afwasbak daarom afwasmachine is aangewezen (loop tijd 3 

minuten, inlooptijd 1 u !!! dus inschakelen vanaf openen kantine.) 
 Werkverdeling : wie in toog , wie bediening en afruim (zie afwasmachine in 

zaal) 
 Gebruikte papierendoeken (ontsmetten) direct in vuilniszak (toogzaal en 

toog kantine) 
 Elk uur gaat toogploeg (sproeifles ) toiletten ontsmetten (aanstiplijst op 

binnenkant deur geeft aan wie en welk uur) 
 Voor het afsluiten worden alle tafels, toog en stoelen ontsmet, alle glazen 

gewassen en op zijn plek gezet 
 Gekuist met kuisproduct (= ontsmet)/wegwerphandschoenen in rek ter 

beschikking voor grondige kuis 
 Team controleert of alles afgesloten is, leegmaakrun afwasmachine (zie 

instructies bij de machine) en verlaat VOK via voordeur. 
 Vanaf september mag er cash betaald maar wordt Payconiq aanbevolen 

 Voorbereiding 
o Kantine gaat pas open vanaf start competitie en volle verantwoordelijkheid van 

maandteam 
o Kleedkamer vanaf trainingen 
o Donderdag 30/7 om 19 u worden kleedkamer en kantine corona klaargemaakt. 

 Kleedkamers : kuis en opruimen (incl. ballen plateau VOK kleedkamer) 
 Kantine : kuisen incl toog 

 Ontsmetten en correct plaatsen tafels en stoelen  
 Ontsmetten en correct plaatsen toog en materialen (controle 

houdbaarheidsdata) 
 Keuken : vrij maken tabletten en alles ontsmetten 
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 Controle rek en organisatie (bereikbaarheid nuttige materialen 
corona) 

 Tent te plaatsen voor 2/9 (deadline) 
 Indien geen tent op 30/7 

 Ontsmetten meubels, toog 
 Vloer kuisen 
 Materialen van en naar zolder 

o Naar zolder dozen, kledij welke niet nodig 
o Van zolder nodige kledij 

 Te veel aan stoelen en tafels stapelen achteraan 
 Indien wel tent op 30/7 

 teveel aan tafels in tent (tentindeling 2 ruimtes ) 
 Communicatie 

o Kleedkamers 
 affiches 

 Max. aantal 
 Niet te gebruiken douche 
 Richtlijnen gebruikers (zie bijlage) 

 Geschreven 
 Richtlijnen gebruikers wordt gestuurd aan 

o Spelers 
o Bezoekers week voor bezoek aan VOK (mail) 

 Verbaal door kleedkamerteam, ploegafgevaardigden, kapiteins, bestuur 
o Kantine/ Zaal 

 Affiches mbt de 6 basisregels  
 Affiches ‘uitgang’ en ‘ingang’ 
 Affiches max 1 persoon toilet 
 Aanstiplijst (2 ) controle toilet 
 Payconiq QR-code aan muur toog, in toog 
 Prijslijst : zaal 2x , kantine 2x  
 Richtlijnen gestuurd aan toogteam 

 Toezicht 
o Teamleaders, ploegafgevaardigden, kapiteins hebben toezicht en bevoegdheid 
o Indien nodig af te dwingen 
o En zelfs oproep politie bij niet naleving. 

Contact-tracing 

 Scheidsrechtersblad zal gebruikt worden als lijst m.b.t. spelers. Contact tracing de secretaris 
van het team of de Corona-coordinator van het bezoekende team 

 Kantine : volgens de conventie van de overheid en Horeca Vlaanderen 
 

 
 


