
Instructie toezichthouder corona VVOG 
 
Taakomschrijving: 
De toezichthouder is een vrijwilliger van de vereniging die gedurende de coronaperiode is belast met 
controle op de naleving van de geldende regels en afspraken. Dit zijn naast de landelijke regels ook 
de van toepassing zijnde (extra) huisregels van de vereniging. 
 

Herkenbaarheid: 
De toezichthouder draagt de door de vereniging verstrekte jas of hesje. De toezichthouders is slechts 
bevoegd mensen aan te spreken als hij ook als zodanig (herkenbaar) is gekleed.  
 
Bevoegdheid: 
De toezichthouder is bevoegd om aanwezige leden, bevoegde en onbevoegde personen aan te 
spreken als zij kennis nemen - of het vermoeden hebben van een overtreding van de regels.  
De toezichthouders is ook bevoegd de training stil te leggen en de trainer te wijzen op een 
overtreding of dreigende overtreding. Denk hierbij aan de 1.5 meter regeling voor de categorie jeugd 
van 13 tot en met 18 jaar.  De toezicht is ook bevoegd met oog op de eindtijd van de training een 
signaal te geven en alle aanwezigen te sommeren het trainingsveld te verlaten.  
 
Houding en uitstraling: 
De toezichthouder draagt altijd de jas of indien anders is aangegeven b.v. een veiligheidshesje. Roken 
en drinken doen we niet in het zicht van de jeugd. De toezichthouder is zich er van bewust dat hij/zij 
het visitekaartje van de vereniging is. 
 
Wie mag er op het sportpark: 
Alle spelende leden die aan de training deelnemen. De trainers en leiders die daadwerkelijk de 
training verzorgen. De stewards/toezichthouders, handhavers van de gemeente en bestuursleden.   
 
Wie mogen er niet op het sportpark: 
Leden die geblesseerd zijn en niet actief aan de training deelnemen. Alle ouders, supporters, 
commissieleden en alle vrijwilligers die geen taak hebben bij de organisatie van en rondom de 
training. 
 
Excessen: 
Alle excessen worden gemeld aan de “corona coördinator” van de vereniging. Hiervoor liggen 
formulieren op het wedstrijdsecretariaat. We verwachten een (korte) melding als er waarschuwingen 
of (herhaaldelijke) overtredingen zijn waargenomen. De toezichthouder gaat geen discussie aan en 
accepteert geen grote mond noch beledigen van welke aard dan ook. Er kan schriftelijk worden 
geklaagd bij de corona coördinator. Mail naar de jeugdcommissie. Als er een dreigende situatie 
ontstaat wordt de coördinator gebeld. Als er geweldsincidenten plaatsvinden wordt er een steward 
bij geroepen en kan na overleg en zorgvuldige afweging met de coördinator afdeling handhaving van 
de gemeente of het alarmnummer 112 van de politie worden gebeld. 
 
Pers en informatie: 
Wij gaan vertrouwelijk met onze informatie om en indien we met de pers worden geconfronteerd 
bellen we onmiddellijk de coördinator. Doe zelf geen mededelingen en blijf correct.  



Toegangsbeleid: 
De stewards/ toezichthouders die zijn belast met de toegangscontrole zullen aan de hand van de 
geldende afspraken en beleid alleen bevoegde personen toegang tot het sportpark verschaffen. Ga 
ter plekke geen eindeloze discussie aan en verwijs naar de landelijke regels en informatie op de 
VVOG website. Bij twijfel of een calamiteit neem je telefonisch contact op met de coördinator of 
diens plaatsvervanger.  
 
Achtergrond informatie regeling jeugd: 
Voor de jongeren tot en met 12 jaar mag er onder begeleiding buiten worden gesport. Er wordt voor 
deze groep geen 1.5 meter regeling toegepast. Voor de leeftijdsgroep tot en met 18 jaar is er 
eveneens toestemming, echter zal er 1.5 meter afstand in acht moeten worden genomen.  
 
Instructie in-uitgang / voor en na de training: 
Bevoegde, zoals eerder genoemd komen allemaal  via de hoofdingang/ kassa binnen. Direct na de 
training opent de toezichthouder het hek naast de kantine ter hoogte van de fietsenstalling en 
verlaten alle personen het sportpark. We sluiten vervolgens dat hek weer en stimuleren indien nodig 
de personen om snel naar huis te gaan.   
 
Toiletgebruik leden: 
Er zal een kleedkamer in het oude blok worden geopend waar alleen in noodgevallen gebruik van 
gemaakt kan worden. De toezichthouder zal deze kleedkamer na de laatste training afsluiten. Het 
vriendelijke verzoek om met de aanwezige schoonmaakmiddelen het toilet even schoon te maken. 
 
Afsluiten einde inzet: 
Na afloop van de inzet alle ruimtes afsluiten, sleutels terug in het secretariaat en een korte 
terugkoppeling per Whatsapp naar Gert Jan hoe de avond is verlopen. 
  
Gegevens corona coördinator: 
1e Gert Jan Krop  tel: 06-20263253 
2e Antonio Vivas  tel: 06-14122613 
3e Fred Moll    tel: 06-46750554 
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