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1 Inleiding 
De corona regels per 6 nov. 2021 [Overheid] geven aan dat er een coronatoegangsbewijs 
noodzakelijk is voor binnensporten. Dit document geeft duidelijkheid hoe wij als Liusna het geheel 
invullen. 

2 De Basisregels 
• Bij klachten, blijf thuis en laat je testen; 

• Pas RIVM-hygiëne maatregelen toe; 

• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand; 

• Zorg voor voldoende ventilatie; 

3 Eisen 
De volgende eisen [NOC-NSF] gelden: 

- Voor zowel publiek als sporters van binnensportlocaties geldt een coronatoegangsbewijs 
verplichting. 

 
De volgende groepen zijn van een coronatoegangsbewijs uitgezonderd: 

- Jeugd tot 18 jaar; 
- Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, 

onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. 

3.1 Invulling Locatie 

De Waterkanten gaat als volgt met coronaregels om: 
- Huurder is verantwoordelijk voor de invulling van de nieuwe coronaregels; 
- De tribune wordt afgesloten. Op verzoek van de huurder kan de tribune open, de huurder is 

dan verantwoordelijk voor de handhaving van de regels. De waterkanten gedoogd dat 
publiek in de zaal komt, huurder is verantwoordelijk voor handhaving van de regels voor 
bezoekers in de zaal; 

- Tijdens groepszwemuren (tot 19.30) zal gedurende het begin van de maatregelen een aantal 
weken coronatoegangsbewijs-controle bij de ingang door externe bewakers worden 
uitgevoerd. Er worden externe bewakers aangetrokken vanwege capaciteitsproblemen van 
het uitvoeren van de controle en ter voorkoming van escalaties met bezoekers zonder 
geldige coronatoegangsbewijs. De externe bewakers maken geen uitzonderingen voor 
bezoekers die functioneel aanwezig moeten zijn bij de zaalactiviteiten.  

- De waterkanten wil voor ons de zijingang openen om als Liunsa de wachtrijen bij de 
hoofdingang te kunnen vermijden. 

 
De gemeente Lisse biedt geen ondersteuning ter controle van coronatoegangsbewijzen. We zijn nog 
bezig met de gemeente om de middelen die de gemeente hiervoor van de rijksoverheid heeft 
gekregen ook voor ons aan te wenden. 

4 Invulling door Liusna 
Het doel van Liusna is het beoefenen en bevorderen van de volleybalsport in Lisse en haar omgeving. 
Net als de [NeVoBo] zijn we van mening dat sport laagdrempelig moet zijn, moet verbinden en moet 
zorgen voor een gezonde en vitale samenleving.   
Het doel van de maatregelen is om samen de mensen die niet volledig zijn beschermd, te 
beschermen. 



Ons startpunt van de invulling is dan ook vanuit het verantwoordelijks gevoel van eenieder om de 
basisregels en de corona maatregelen te respecteren. Liusna zal haar leden dan ook niet dwingen om 
controle ervan af te dwingen en zo het risico op escalaties t.g.v. de handhaving ervan te voorkomen.  

4.1 Trainingen 

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hen geldende coronatoegangsbewijs 
verplichting.  

4.2 Wedstrijden 

Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hen geldende coronatoegangsbewijs 
verplichting van hun eigen teamleden. Bezoekende teams worden er daarnaast op gewezen dat 
controle van geldende coronatoegangsbewijzen uitgevoerd kan worden. 

4.3 Toernooien 

Tijdens door Liusna georganiseerde toernooien is de toernooiorganisator verantwoordelijk om de 
controle van de naleving regels te organiseren. 

4.4 Naleving Publiek 

We maken geen gebruik van de mogelijkheid de tribune voor ons te laten openen. Controle op 
naleving van regels door publiek is daarom niet aan de orde. Ouders van jeugdteams mogen als 
publiek in de zaal plaats nemen. 

5 Communicatie 
De communicatie vindt plaats met de verschillende doelgroepen: 

- Liusna Leden, betrokkenen; 

- Tegenstanders. 

5.1 Protocol 

5.1.1 Leden 
De leden worden bij updates geïnformeerd door : 

- e-mails, en een als onderdeel van de Liusna nieuwsbrief; 

- Corona regel introductie op eerstkomende training en belangrijke wijzigen van protocol.  

T.b.v. de interne communicatie, wordt er een Whatsapp groep gecreëerd met alle aanvoerders en 
trainers. In deze groep worden alleen corona gerelateerde zaken gedeeld en weer opgeheven als de 
coronamaatregelen niet meer gelden. 
 
Het gehele protocol is ook te vinden op de Liusna website. 

5.1.2 Tegenstanders 
De tegenstanders van Liusna worden d.m.v. de Liusna website op de hoogte gebracht van de regels, 
conform advies Nevobo. 
 
De Liusna website moet daarvoor het volgende doen: 

- Op een 1e blik duidelijke plaats zichtbaar; 

- De volgende tekst: 

o Publiek toegestaan? Nee 

o Maximumaantal begeleiders per team: 6 

o Kleedkamers beschikbaar? Ja 

o Douches beschikbaar? Ja 



o Kantine open? Ja 

Het gehele protocol is ook te vinden op de Liusna website.  
 
De communicatie tijdens het bezoek:  

- De communicatie door de sportlocatie zelf (de Waterkanten) ; 

5.2 Aanspreekpunt 
Het bestuur is aanspreekpunt van de geldende invulling van de regels. 

5.3 Besmetting 
Het kan voorkomen dat een van onze leden besmet raakt met het Coronavirus. Dit is uiteraard op de 
eerste plaats heel vervelend voor de persoon in kwestie. Het protocol van de overheid [Quarantaine] 
geldt dan voor het betreffende lid. Om leden die niet volledig tegen corona beschermd zijn het 
protocol te kunnen laten volgen, moet bij een positieve testuitslag de club 
(liusna.secretariaat@google.com) ervan op de hoogte worden gebracht. 

6 Verdere Informatie 
De bond ondersteund waar nodig. De informatie is te vinden op [Corona]. 

7 Referentie 
Referentie Omschrijving 

NOC-NSF NOC-NSF, “Protocol verantwoord sporten”, https://nocnsf.nl/sportprotocol, 
geraadpleegd 6 nov. 2021 

Overheid Rijksoverheid, “Coronavirus COVID-19”, 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19, geraadpleegd 6 
nov. 2021 

NeVoBo Nederlandse Volleybal Bond, “Coronatoegangsbewijs raakt kernwaarden clubs”, 
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/11/04/coronatoegangsbewijs-raakt-
kernwaarden-clubs, geraadpleegd 6 nov. 2021 

Corona Nederlandse Volleybal Bond, “Ondersteuning in coronatijd”,  
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/, 
geraadpleegd 6 nov. 2021 

Quarantaine Rijksoverheid, “In quarantaine of in isolatie door corona”, 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona, geraadpleegd 6 nov. 2021 
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