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BETREFT: Verzoek om toestemming van gemeente Den Haag om gebruik te maken van het honk -en
softbal trainingsveld van Storks per 29 april 2020.

Geachte Sportsupport, ,
Op 29 april a.s. willen kinderen en jongeren van Storks meteen gebruik maken van de verruimde
sportmogelijkheden op onze sportaccommodatie aan de Schapenatjesduin. De trainingstijden zijn
onderling al afgesproken. Voordien zou Storks toestemming moeten krijgen om gebruik te maken
van het veld. Er is dus sprake van enig tijdsdruk.
Storks heeft afgelopen dagen veel informatie ingewonnen bij de KNBSB, het RIVM en de gemeente
Den Haag. Maar er is vooral ook intensief contact geweest met haar leden om het risico op
besmetting te minimaliseren.
Storks heeft procedures en regels opgesteld en afgestemd met de trainers. Hieronder volgen de
regels waaraan wij ons houden:
•
•
•
•
•
•

Storks biedt uitsluitend activiteiten aan op het Storksterrein aan de Schapenatjesduin.
De kantine blijft gesloten.
De kleedkamers en toiletten blijven gesloten (ga voor je van huis vertrekt naar het toilet).
Ouders worden niet op het terrein toegelaten.
Leden boven de 18 jaar mogen zich niet op het sportterrein begeven, tenzij in een
ondersteunde rol als trainer.
De gemeente vraagt de clubs de terreinen ook open te stellen voor niet leden tot en met 18
jaar. Wij begrijpen de onderliggende gedachte. Het bestuur van Storks heeft besloten deze
mogelijkheid voorlopig nog niet aan te bieden; De veiligheid van het individu op het terrein
dient vooral in deze tijden met schaarste aan ziekenhuisbedden voorop te staan en die kan
Storks op dit moment in deze fase van het herstarten van trainingen niet garanderen.
Honkbal is een blessuregevoelige sport vooral voor hen die die sportervaring ontberen. Ook
ontbreekt het het bestuur aan de mogelijkheden van het treffen van effectieve sancties aan
niet-leden, die zich niet zouden houden aan de afspraken en protocollen. Op een later
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•

•
•
•

•
•
•

moment zouden we gefaseerd niet-leden onder voorwaarden kunnen laten meedoen met
de activiteiten.
Storks heeft een Corona contactpersoon aangesteld. Zij heet Gerriene Scholtes en zij heeft
deze functie geaccepteerd. Zij is het centrale aanspreekpunt in de coronacrisis voor de
leden, en informeert het bestuur over mogelijke verbeterpunten van de protocollen en
afspraken om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
De Technische Commissie stelt schema’s op voor de veldindeling en de tijden waarop
activiteiten worden aangeboden. De trainers passen zich aan dit schema aan.
In groepjes waar jongeren ouder dan 12 jaar samen spelen met kinderen tot en met 12 jaar,
wordt op anderhalve meter getraind.
In groepjes van uitsluitend kinderen tot 12 jaar mag worden getraind hoeven zich niet te
houden aan de regel van minimaal anderhalve meter afstand. De trainer van zo’n groepje
mag naar eigen inzicht veiliger regels hanteren om bijvoorbeeld blessures te voorkomen (we
willen voorkomen dat leden zich moeten melden bij medische centra voor eerste hulp).
EHBO spullen tijdens een activiteit bereikbaar zijn in het materiaalhok. De AED is
gemonteerd tegen de buitenkant van het clubhuis.
Trainers beschikken over desinfectans vóór, tijdens en na het afronden van de training.
Afspraken die we maken om verspreiding van het virus te voorkomen:
o Trainingsschema’s worden opgesteld met als doel, dat geen groepje spelers in
contact hoeft te komen met enig ander groepje spelers.
o Honkbal -en softbalballen worden vooraf verdeeld onder de teams. Deze ballen
worden niet naar andere teams overgegooid, ook worden ze niet naar een ander
team teruggegooid (het team dat de bal in eigendom heeft, dient deze bal zelf op te
halen.
o De ballen worden vooraf, gedurende en aan het einde van de training
gedesinfecteerd.
o was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; •
was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
o Er wordt niet gedronken uit elkaars bidon en men maakt geen gebruik van elkaars
knuppels.
o Er worden geen handschakes of footshakes gegeven.
o Vermijd het aanraken van je gezicht.
o Het slot van het hek en het hek worden niet door de spelers aangeraakt.
o De deurkruk en het slot van het materiaalhok worden niet door de spelers
aangeraakt.
o De trainer die de sloten en deurkrukken aanraakt, desinfecteert het slot meteen.
o De trainingsschema’s zijn ook zo opgesteld, dat er 15 minuten is ingepland, waarop
geen speler zich op het terrein mag bevinden. De eerste groep spelers moet zo ruim
van te voren van het terrein af zijn voordat de volgende groep het veld op kan. Zo
worden botsingen bij de ingang voorkomen. Kom niet te vroeg.
o Na de training worden handen van de spelers onder toeziend oog van de trainer
gedesinfecteerd.
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o
o
o
o
o
•

Na het oplopen van zelfs maar een schaafwondje, dient deze eerste gedesinfecteerd
te worden en daarna met verband/pleister te worden afgeschermd van enig virus.
Voelt een speler zich ziek, dan dient hij thuis te blijven.
blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft.
blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
coronavirus (COVID-19)
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

Wie zich bewust onttrekt aan bovenstaande regels wordt van het veld verwijderd en door de
Technische Commissie ter verantwoording geroepen, waarbij sancties kunnen worden
opgelegd binnen de bevoegdheden die het bestuur hen biedt.

Bovengenoemde maatregelen en afspraken geven de praktische invulling van Storks weer, welke is
gebaseerd op het protocol “Verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar” van
het NOC*NSF. Dit protocol biedt ruimte voor lokaal maatwerk, binnen de kaders van het
kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.
Ook voldoen bovengenoemde maatregelen aan de gebruiksvoorwaarden van de gemeente Den
Haag.
Bovengenoemde maatregelen worden duidelijk aan de leden gecommuniceerd via de website,
facebook, Instagram en whatsapp-groepen. Ook worden de maatregelen leesbaar vanaf buiten op
het raam van de kantine bevestigd.
Het bestuur van Storks verzoekt op basis van bovenstaande de gemeente Den Haag bij deze, om
Storks toestemming te verlenen om op 29 april 2020 te mogen starten met het aanbieden van
sportactiviteiten op het Storksterrein aan de Schapenatjesduin.
Een tweetal bestuurders (penningmeester en secretaris) die niet tot risico leeftijdscategorie van 60+
behoren, zullen tijdens deze eerste trainingservaring op 29 april ook aanwezig zijn om indien nodig
direct maatregelen of besluiten te nemen ten behoeve van de veiligheid.
Wij zijn uw reactie graag spoedig tegemoet.

Met sportieve groet, namens het voltallige bestuur,

Ronald van Wijk (voorzitter)
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