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Afspraken en regels bij ttv ODT rondom Covid-19 

Dit document is een aanvulling op het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF en de aanvulling 

daarop van de NTTB. Het is geactualiseerd naar aanleiding van de met ingang van 14 januari 2022 

door de overheid en het RIVM afgekondigde maatregelen. 

Het belangrijkste is: 

• Blijf thuis en laat je testen bij verkoudheid, benauwdheid en koorts. 

• Was of ontsmet zo vaak mogelijk je handen. 

• Houd, buiten het sporten, zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Blijf hoe dan ook voorzichtig en respecteer elkaars standpunten. 

• Gebruik je gezonde verstand! 

Beleid van de gemeente Roosendaal 

De gemeente Roosendaal voert in de uitvoering van Corona-maatregelen door verenigingen het 

volgende beleid: 

• een sportvereniging mag -op basis van de regels en adviezen van overheid/RIVM, NOC*NSF en de 

eigen sportbond- zelf afspraken en regels maken. De gemeente geeft daaraan impliciet 

goedkeuring. Het opstellen van dit document heeft ODT met de verantwoordelijk ambtenaar van 

de gemeente Roosendaal gecommuniceerd. 

Toegang tot onze accommodatie 

• Iedereen van 18 jaar en ouder die bij ODT binnenkomt moet het coronatoegangsbewijs met de 

QR-code tonen. Wie "het groene vinkje" kan laten zien mag onze accommodatie betreden. Wie 

dit niet kan tonen kan geen toegang krijgen. 

• De controle van het CTB wordt per groep onderling geregeld. 

• Publiek is toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Ook ouders die hun kinderen naar de 

jeugdtraining brengen mogen blijven. 

• Mondkapjes binnen zijn verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar, behalve tijdens het sporten. De 

kleedkamers zijn geopend, ook: mondkapjes op. De douches mogen worden gebruikt. 

• Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen 

coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, 

onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. 

• Als je klaar bent met trainen, vrij spelen of competitiespelen, ben je bezoeker en moet je zo snel 

mogelijk de accommodatie verlaten. 

Kantine 

• De kantine is vanaf 22 uur gesloten. Er is een afhaalmogelijkheid. Het is dan niet toegestaan om 

je eigen consumpties te pakken. Er zijn, per speelsessie, een of twee personen verantwoordelijk 

voor de uitgifte van daarvan 

• Wanneer je niet speelt, zoek je een vaste zitplaats op in de kantine of in de zaal. 

Zaal en tafels 

• Tijdens het spelen staat de ventilatie aan, waarbij de lucht van binnen naar buiten wordt 

geblazen. 

• De tafels moeten aan het eind van elke speelochtend, -middag of -avond worden gereinigd. 

• Wanneer je niet speelt zoek je een vaste zitplaats op, in de kantine of in de zaal. 
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Activiteiten 

• We mogen alleen onderlinge wedstrijden spelen. De NTTB- en recreantencompetitie 

start dus voorlopig niet. 

• We bieden, bij voldoende belangstelling, de mogelijkheid om in het weekend extra te spelen 

(voor de senioren). 

 

Blijf gezond en hou vol! We wensen we jullie, als bestuur van ODT, ondanks alles veel speelplezier in 

de komende periode! 

Namens het bestuur van ttv ODT, 

Dick Krabbendam, voorzitter 

voorzitter@ttv-odt.nl 

06 – 20 38 36 34 


