Corona-protocol buitentrainingen E.B.C.G. (versie 2 04-06-2020)
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Voorop staat dat E.B.C.G. een veilige omgeving biedt voor onze leden om het
basketballen in teamverband weer op te starten.
Nu er geen trainingen in de sporthal kunnen worden georganiseerd, gaat E.B.C.G.
vervangende trainingen in de buitenlucht organiseren. Wij bieden al onze leden de
mogelijkheid om hier aan deel te nemen.
Bij het voorgaande geldt helaas wel de kanttekening dat leden in sommige gevallen
uitgesloten zijn van deelname aan de trainingen, indien dat nodig is om de
gezondheid van alle leden te beschermen.
In de volgende gevallen is een lid uitgesloten van deelname aan een training:
- Je hebt de afgelopen 24 uur symptomen in de vorm van neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts gehad. De ernst van de symptomen
maakt daarbij geen verschil. Dit geldt dus ook voor milde symptomen.
- Iemand in jouw huishouden heeft de afgelopen 24 uur koorts en/of
benauwdheidsklachten gehad.
- Je hebt in de afgelopen 14 dagen contact gehad met iemand die positief is
getest op het nieuwe coronavirus (COVID 19).
- Je bent in de afgelopen 7 dagen positief getest op het nieuwe coronavirus
(COVID 19).
- Je verblijft in thuisisolatie, omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus (COVID 19) is vastgesteld.
Indien een lid bij de aanvang van de trainingen geen symptomen heeft, maar er
tijdens de training symptomen in de vorm van neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts ontstaan, dient dat lid de training per direct te verlaten.
De buitentrainingen van E.B.C.G. vinden plaats in de periode van 4 juni 2020 tot en
met 12 juli 2020 plaatsvinden op het niet-openbare buitenveld bij Kynologen Club ‘De
Kempen’ in Geldrop (De Kervel 3, 5667 KN te Geldrop). Bij grote belangstelling kan
dit verlengd worden tot en met 2 augustus 2020.
De trainingen zullen plaats vinden op vrijdagavond en op zondag. De precieze
trainingstijden per team zullen bekend worden gemaakt via de website van E.B.C.G.
(www.ebcg.nl) en de nieuwsbrief van E.B.C.G..
Omdat de ruimte op de locatie en de beschikbaarheid van de locatie beperkt is,
zullen de verschillende teams van E.B.C.G. worden verdeeld over zes verschillende
trainingsgroepen, te weten:
- U10/U12 (bestaande uit de U10, U12-1 en U12-2)
- U14 (bestaande uit de U14-1 en U14-2)
- U16 (bestaande uit de U16-1 en U16-2)
- U18 (bestaande uit de U18 en de spelers van de U20 die 18 jaar oud zijn)
- 19+ Heren 1 (bestaande uit Heren 1 en de spelers van de U20 die ouder
dan 18 zijn)
- 19+ Heren 2 (bestaande uit Heren 2 en de spelers van de U20 die ouder
dan 18 zijn)
Indien de recreanten interesse hebben om deel te nemen, kunnen zij terecht bij één
van de twee herengroepen.
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Gelet op de omvang van het trainingsveld en het gevaar voor de gezondheid dat aan
de orde kan zijn als het trainingsveld te druk bezet zal zijn, hanteren wij een
maximum van 14 spelers per training. Om dit in goede banen te leiden, dienen de
leden die aan de training willen deelnemen zich per training via een online
aanmeldformulier aan te melden voor de training in de eigen leeftijdsklasse. De
veertien leden die zich het eerste aanmelden mogen deelnemen aan de training. De
overige leden die zich hebben aangemeld kunnen vanuit het oogpunt van de
bescherming van de gezondheid uitgesloten worden van deelname van de training.
Indien blijkt dat de belangstelling structureel groter is dan veertien leden per
leeftijdsgroep, zullen er alternatieven worden onderzocht om de capaciteit te
vergroten.
Bij elke training zullen er trainers van E.B.C.G. aanwezig zijn om de training in goede
banen te leiden.
Alle leden wordt verzocht om zelf een basketbal mee te nemen naar de trainingen.
Voor de twee herengroepen geldt dat de leden gedurende de training alleen gebruik
mogen maken van de eigen basketbal. Indien een lid echt niet de mogelijkheid heeft
om een eigen basketbal mee te nemen, kan E.B.C.G. een beperkte hoeveelheid
ballen verstrekken.
Bij de groepen U10/U12, U14, U16 en U18 mag gezamenlijk een bal worden
gebruikt, echter dient deze dan na elke oefening schoon te worden gemaakt.
De leden tot en met 12 jaar mogen basketballen met contact. Ook op de momenten
dat er niet wordt gesport mogen zij binnen anderhalve meter afstand van elkaar
komen. Dit geldt dus voor de groep U10/U12.
De leden van 13 tot en met 18 jaar mogen basketballen met contact. Op de
momenten dat de training stil ligt, dienen zij wel anderhalve meter afstand tot elkaar
te houden. Dit geldt dus voor de groepen U14, U16 en U18.
De leden van 19 jaar of ouder dienen ten allen tijde anderhalve meter afstand tot
elkaar te houden. Zij mogen dus niet basketballen met contact. Dit geldt dus voor de
groepen Heren 1 en Heren 2.
Alle trainers dienen te allen tijde anderhalve meter afstand te houden tot de spelers
en tot elkaar. Zij mogen enkel binnen anderhalve meter afstand komen van een
speler bij een noodgeval, zoals bijvoorbeeld een ernstige blessure. In een dergelijke
noodsituatie dient de trainer een mondkapje op te zetten alvorens hij binnen
anderhalve meter van de speler komt. E.B.C.G. draagt er zorg voor dat de hiervoor
benodigde mondkapjes ter plaatse aanwezig zijn.
Alle leden dienen indien zij moeten hoesten of niesen, dit in hun elleboog te doen.
Tevens dienen zij gebruik te maken van papieren zakdoekjes.
Het aanraken van het gezicht dient te worden vermeden.
Leden mogen geen handen schudden.
De locatie beschikt niet over een toilet of een douche. Alle leden wordt verzocht om
voor de training thuis naar het toilet te gaan.
Alle leden dienen in sportkleding naar de trainingslocatie te komen, zodat zij zich
daar niet meer hoeven om te kleden. Er zijn geen kleedkamers beschikbaar bij de
trainingslocatie.
Alle leden dienen indien gewenst hun eigen drinkwater mee te nemen.
Alle leden dienen bij het arriveren op de trainingslocatie direct hun handen te
desinfecteren. Dit geldt ook bij het verlaten van de locatie na de training. E.B.C.G.
stelt hiervoor desinfecterende handgel beschikbaar.
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De hygiëneregels zullen bij de ingang van de trainingslocatie worden opgehangen.
De leden zullen door de corona-coördinator of de trainer ook uitdrukkelijk op de
regels worden gewezen.
Op de locatie gelden routes waaraan iedereen zich bij het betreden en het verlaten
van het trainingsveld dient te houden.
Leden mogen niet eerder dan tien minuten voor de aanvang van de training op de
trainingslocatie arriveren. Zij dienen na de training de locatie per direct te verlaten.
Om te voorkomen dat de arriverende en vertrekkende leden elkaar kruisen, zal er
circa een half uur zitten tussen het einde van een training en het begin van de
volgende training.
Ouders, verzorgers en andere personen die niet komen deelnemen aan de training
mogen het terrein waarop de trainingslocatie zich bevindt niet betreden. Zij mogen
ook niet langs het trainingsveld wachten. Hen wordt verzocht om de leden buiten het
trainingsveld af te zetten. Wij vragen de ouders/verzorgers om dit indien mogelijk zo
min mogelijk per auto te doen.
Alle leden dienen met eigen vervoer naar het trainingsveld te komen.
E.B.C.G. streeft ernaar dat bij elke training een corona-coördinator aanwezig is die
erop toeziet dat de regels uit dit protocol worden nageleefd. Deze coördinator zal als
zodanig herkenbaar zijn.
Er zal EHBO-materiaal ter plaatse zijn.
Als het regent zullen er geen trainingen aangeboden worden en zal de locatie ook
gesloten blijven. Houd hiervoor de whatsapp-groep met je trainer in de gaten.
Indien leden zich niet aan de regels uit dit protocol houden, kunnen zijn van het
terrein worden verwijderd.
De statuten van E.B.C.G. en onze regels rondom ‘sportiviteit en respect’ zijn ook op
deze buitentrainingen van toepassing.
Indien teams van E.B.C.G. zonder toestemming van het bestuur van E.B.C.G.
sportactiviteiten organiseren, dienen de regels uit dit protocol eveneens te worden
opgevolgd. De gezondheid van ons allemaal staat immers voorop.

Wij hopen dat veel onze leden enthousiast gebruik maken van de mogelijkheid om te trainen,
en er van genieten dat ze weer samen mogen basketballen.

