Coronaprotocol Westvliet OUTDOOR SUMMER GYM
Adresgegevens:
Westvlietweg 55
2491 ED Den Haag
Corona coördinator:
Naam: Ambani de Haan
Functie: General manager Westvliet
Tel. Nr: 070-3864440
E-mail: ambani@westvliet.nl

Inleiding
Voor u ligt het coronaprotocol van Westvliet Family Sports & Health Club alias Westvliet OUTDOOR
SUMMER GYM te Den Haag, nader te noemen ‘Westvliet’. Dit protocol is opgesteld om te voldoen
aan de richtlijnen voor buitensportactiviteiten zoals van toepassing in de coronacrisis. Met dit plan
voldoet Westvliet aan alle richtlijnen en eisen zoals gesteld in het Protocol verantwoord sporten
kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar zoals opgesteld door het NOCNSF (zie bijlage 1: protocol
Westvliet Judo) alsmede het corona protocol voor de fitnessbranche van NL Actief (zie bijlage 2). Er is
voor gekozen niet alle richtlijnen uit hierboven genoemde protocollen te kopiëren en in dit plan te
plakken. Alleen de voor Westvliet aanvullende maatregelen worden in dit plan beschreven.
Protocol voor:
- Buitensport activiteiten voor volwassenen van 18 jaar en ouder, waarvoor de 1,5m
afstandsrestrictie geldt.
- Buitensport activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd t/m 12 jaar, waarvoor geen
1,5m afstandsrestrictie geldt.
- Buitensport activiteiten voor jeugd in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar, waarvoor wel een
1,5m afstandsrestrictie geldt.
Buitensport activiteiten 18+: fitness, groepslessen, high performance training.
Buitensport activiteiten t/m 12 jaar: judo en kidsfit.
Buitensport activiteiten 13 t/m 18 jaar: judo*, en fitness.
*bij judo voor jeugd in de leeftijd 13 t/m 18 jaar zullen wij de lessen anders indelen om de 1,5m
afstand te waarborgen. Wij zullen alleen de onderdelen uit het judo aan bod laten komen die op een
individuele manier kunnen worden uitgevoerd en aanvullen met bijvoorbeeld individuele judo
gerichte kracht- of conditietraining. Hierin volgen wij de adviezen en ideeën van de Judo Bond
Nederland.
Algemene veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van
het COVID-19 virus:
• Algemene richtlijnen van het RIVM worden gevolgd, zoals:
o Houd 1,5 meter afstand
o Was regelmatig je handen thuis
o Desinfecteer je handen bij aankomst Westvliet met de daarvoor aanwezige handgel
o Hoest of nies in je armpit

o

•

Als je in de laatste 72 uur last hebt gehad van neusverkoudheid, een loopneus,
niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging of koorts, vragen we onze leden
niet te komen. Hetzelfde geldt wanneer een huisgenoot in de laatste 72 uur deze
klachten heeft gehad of heeft.
o Schud gene handen
Aanvullende maatregelen:
o Eigen handdoek verplicht
o Na gebruik van materiaal moeten leden zelf dit materiaal schoonmaken. Ieder lid
krijgt bij aanvang een spuitfles desinfectant.
o Fysiek contact is niet toegestaan: de instructeur mag niet de leden aanraken en visa
versa.
o Sporten is alleen mogelijk indien er een online reservering is gemaakt. Het is
verplicht te reserveren voor een activiteit en een starttijd op een dag naar keuze
volgens gecommuniceerd groepslessen- en fitnessrooster.
o Leden kun voor vragen bellen of mailen. De receptie is alleen geopend voor
telefonische en online service. Leden mogen niet naar binnen om fysiek bij de
receptie hun verzoek te doen.
o Communicatie verder om leden continu te informeren over protocollen gaat via het
automatische reserveringssysteem met berichten die automatisch worden verstuurd.
(zie bijlage 4 – Protocol reserveringssysteem leden)

1. Locatie sportactiviteiten
Algemeen - lokatie:
•

De judoafdeling van Westvliet, Westvliet Judo, zal de sportactiviteiten gaan verzorgen op de
locatie van VV Wilhelmus, te Sportpark Westvliet, Den Haag.

•

Groepslessen van Westvliet worden deels gegeven op eigen terrein voor de entree van het
pand dat is gesloten.

•

Groeplessen van Westvliet worden ook gegeven op locatie veld A41 en A42 van VV
Wilhelmus, te Sportpark Westvliet, Den Haag.

•

MOVE.| high performance training geeft sessies bij entree Monkeytown/ nooduitgang
tennishal 2 van Westvliet.

•

De fitness zone is opgebouwd op de openbare parkeergelegenheid voor Westvliet met
toestemming en verleende vergunning van de gemeente Haaglanden.

Algemeen:
•
•

EHBO-materialen aanwezig op locatie.
Gebouw Westvliet blijft volledig gesloten voor leden. Er mag dus geen gebruik worden
gemaakt van binnenfaciliteiten, zoals kleedkamers, douches, sauna en toiletten.

2. Organisatie
Organisatie algemeen
• Westvliet heeft een corona coördinator aangesteld: Ambani de Haan. Zij is het
aanspreekpunt voor de locatie en voor de gemeente.
• Westvliet heeft altijd 1 persoon bij openingstijd die de rol van coronamedewerker is ter
plaatse. Deze persoon is voor iedereen herkenbaar aan het gele hesje. Hij/zij zorgt ervoor dat
alle partijen zich voor, tijdens en na de training aan de regels van het protocol houden.
• De sportactiviteiten zullen buiten gegeven worden door instructeurs:
- groepslessen volwassenen 1 instructeur
- MOVE. volwassenen 1 instructeur
- fitness volwassenen en oudere jeugd (12+) 1 instructeur
- Judo in teams van 2 personeelsleden: 1 lesgever en 1 assistent. Regelmatig is er een 3e
persoon aanwezig als ‘extra’.
• Indien sporters of ouders zich niet aan de regels houden zullen zij hierop door medewerkers
van Westvliet worden aangesproken.
• Westvliet werkt met een poule van vaste medewerkers en ZZP-ers voor het geven van
groepslessen.
• Lesgevers/ medewerkers zijn alleen aanwezig en/of geven les wanneer zij klachtenvrij zijn.

Organisatie sportactiviteiten
Beleid lessen:
• Westvliet biedt een rooster aan van groepslessen en fitness activiteiten waaraan de leden
alleen kunnen deelnemen op inschrijving via een unieke link. Met de link kan online
gereserveerd worden. Elke activiteit heeft een maximum aantal deelnemers om altijd de 1,5
meter afstandsrestrictie te respecteren. De aantallen zijn terug te vinden in het bijgevoegde
document: bijlage A.
• Via een automatisch ingesteld berichtensysteem worden leden stap voor stap beleid in
reserveren van een activiteit, bericht over het veiligheids- en hygiëne protocol.
• Tevens hangen er posters waarop het coronaprotocol staat afgebeeld: afstand houden,
handen desinfecteren bij aankomst en meer. (bijlage B)
• Bij aankomst entree staat een pilaar met desinfect voor de handen
• Elke sporter die in de fitness zone of groepslessen bij de entree volgt, krijgt een eigen
spuitfles desinfecteer om het door hem/haar gebruikte materiaal te reinigen.
• Voor de groepslessen geldt: materiaal wordt aan de hand van het aantal gereserveerde
plekken klaargezet voor de start van de les door medewerkers van Westvliet. Leden mogen
niet naar binnen!
• Om te voorkomen dat arriverende en vertrekkende sporters met elkaar in contact komen, zit
er ruimte tussen de lessen van minimaal 15 minuten.

•

In de 15 minuten tot 30 minuten ruimte wordt door het personeel van Westvliet met in
achtneming van de 1,5 meter afstandsrestrictie materiaal verder schoongemaakt en
opgeruimd.

Reguleren lessen:
• Westvliet biedt een rooster aan van groepslessen en fitness activiteiten waaraan de leden
alleen kunnen deelnemen op inschrijving via een unieke link. Er wordt gebruikgemaakt van
het reserveringssysteem van Clubplanner. De link is per mail verstuurd naar alle leden.
• Met de link kan online gereserveerd worden. Elke activiteit heeft een maximum aantal
deelnemers om altijd de 1,5 meter afstandsrestrictie te respecteren. De aantallen zijn terug
te vinden in het bijgevoegde document: bijlage A.
• Leden die willen deelnemen aan de lessen zijn verplicht voorafgaand aan de les te
reserveren. Zij kunnen dit doen via hun smartphone of computer met de aan hun verstuurde
link.
• Westvliet kan een maximaal aantal deelnemers instellen per les en heeft te allen tijde een
volledig overzicht welke leden er in elke les aanwezig zijn.
• Afhankelijk van welke locatie (Wilhelmus, fitness zone of entree Westvliet) gebruikt wordt,
stelt Westvliet de groepsgrootte vast, zodat dit verantwoord blijft volgens de
coronaprotocollen en richtlijnen.
• MOVE. is een concept dat sowieso gericht is op small group training. De groepsgrootte
daarvan is nooit meer dan 8 personen. De buitenruimte is daar op ingericht.

3. Hygiëne en Veiligheid
•
•
•
•
•
•

Westvliet hanteert alle veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen, zoals vermeld op pagina
3 van het protocol Verantwoord Sporten van fitness branchevereniging NL Actief.
Handgelpompjes met desinfecteer en alcoholdispensers aanwezig.
Papieren torkrollen aanwezig.
Afgesloten prullenbakken aanwezig.
Handschoenen aanwezig.
EHBO-materialen aanwezig.

4. Communicatie
Communicatie op locatie:
• De geldende regels van de locatie zijn zichtbaar voor leden bij de ingang van het terrein
d.m.v. een grote poster A0 formaat.
• Veiligheids- en hygiëneregels zijn zichtbaar voor leden bij de ingang van het terrein d.m.v.
een grote poster A0 formaat.
• De coronamedewerker van Westvliet is op locatie aanwezig om leden op een positieve
manier te helpen om de regels uit het protocol na te leven.
Routing op locatie:
• Voor de judoschool wordt gewerkt bij locatie VV Wilhelmus volgens een Kiss & Ride principe.
De ouders zetten de kinderen af zonder uit te stappen.

•
•

Ouders mogen niet uitstappen en niet bij de judoles komen kijken.
Aan het einde van de les begeleid de judoleraar de kinderen naar de parkeergelegenheid bij
Wilhelmus waar de kinderen zelf naar hun ouders toe kunnen lopen.

Routing op locatie: Aanrijroute bij brengen en halen

•
•

•

Kinderen ophalen na de les gebeurt op exact dezelfde wijze.
Voor alle lessen geldt: kinderen worden 1 voor 1 bij het hek afgezet en weer opgehaald. Dit
wordt gereguleerd door de coronamedewerker. De afzet/ophaalplaats voor de lessen op de
parkeerplaats zijn in de plattegrond gemarkeerd met een ‘STER’.
Ouders die kinderen met de fiets komen brengen en halen sluiten aan in deze route. Daarbij
wordt de 1,5m onderlinge afstand tussen 2 of meerdere ouders per fiets te allen tijde
gehandhaafd.

Communicatie naar personeel:
• Westvliet heeft voor haar lesgevers/medewerkers de exacte regels overgenomen, zoals
vermeld in het Protocol Verantwoord Sporten en deze gedeeld in een eigen procedure voor
groepslessen, fitness, judo en MOVE. (bijlage C, D, E en F).
• Het team van lesgevers/medewerkers is door Westvliet op de hoogte gebracht van het
Protocol Verantwoord Sporten en het eigen opgestelde protocol via e-mail of papier en
directe medewerkers via een Algemene personeelsvergadering donderdag 14 mei
jongstleden.
• Zowel het Protocol Verantwoord Sporten als het eigen protocol van Westvliet zijn in een map
in de icloud aanwezig en kunnen te allen tijde door lesgevers/medewerkers worden ingezien.
• Lesgevers/medewerkers zullen sporters die zich niet aan de regels houden hierop
aanspreken.

Communicatie naar leden:
• Westvliet heeft in haar protocol de regels van het RIVM benadrukt naast de eigen extra
regels die zijn opgesteld
• Westvliet heeft het protocol via de volgende kanalen verspreid onder haar leden:
1. E-mail
2. Website
3. Nieuwsbericht in de leden app
• Westvliet heeft een mailadres waar leden terecht kunnen met al hun vragen en tevens een
bemande receptie tijdens de openingstijden van Westvliet, zodat de leden ook telefonisch

•

contact kunnen opnemen. Mailadres: info@westvliet.nl. Hier kunnen leden ook terecht met
alle vragen rondom corona.
Westvliet heeft een intern aanspreekpunt aangesteld: Ambani de Haan. Zij is voor leden per
mail te bereiken om vragen van leden rondom corona te beantwoorden mochten zij daar
behoefte aan hebben: ambani@westvliet.nl.

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conceptversie protocol NLactief voor de fitnessbranche
Protocol Westvliet Judo inclusief protocol NOCNSF
Protocol groepslessen klaarzetten
Protocol Reserveringssysteem leden
Protocol fitness zone (pending)
Protocol MOVE. (pending)

BIJLAGE 1:
Corona protocol Westvliet Judo
Plan van aanpak
Judolessen buiten op velden Wilhelmus

Hygiënemaatregelen en veiligheid
Wat kunnen jullie doen:
•
•
•
•

Blijf thuis bij milde klachten of koorts.
Ga thuis naar het toilet zodat toilet op Westvliet alleen in geval van nood gebruikt
hoeft te worden.
Lees onze maatregelen en bespreek die met de kinderen thuis.
Schat in of dat jouw kind het aandurft/ de juiste leeftijd heeft om met deze
maatregelen de les te volgen.

Wat doen wij:
•
•
•
•
•

De leraren zullen de handen voor en na de les desinfecteren.
De leraren houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.*
De mat wordt na iedere lesdag gedweild en gedroogd.
De maatregelen van de RIVM zullen wij ophangen bij de drop off.
We werken zoveel mogelijk met een vast team. Vijf van onze judoleraren zullen de
lessen gaan verzorgen.
o Woensdag: Cherelle en Emma
o Zaterdag: Anoeska en Emma (+ eventueel Erminio)
o Zondag: Cherelle en Erminio
* Bij de jongste judoka’s zullen we de inhoud van de les zo maken dat we ze fysiek zo min
mogelijk hoeven te corrigeren. Uiteraard zullen we wel altijd bij het kind komen wanneer
hij/zij verdrietig is of een ‘aai over de bol’ nodig heeft.

Afstand bewaren
Wat kunnen jullie doen:
•
•

Blijf (zoveel mogelijk)* in de auto bij het brengen en halen van de kinderen.
Is de duur van de training te kort om langs huis te gaan, parkeer je auto dan achterin
de parkeerplaats en wacht in de auto. Kom niet in de buurt van andere volwassenen
en kinderen.
* Wij begrijpen dat niet ieder kind zelf uit de auto kan stappen en hier kun je ze natuurlijk bij
helpen.

Wat doen wij:
•
•
•

De trainers proberen zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand te blijven.
De les duurt 50 minuten zodat de groepswissels rustiger kunnen verlopen. De lessen
starten om het uur.
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang/ afloop van de les.

Het weer
Wat kunnen jullie doen:
● Check altijd voor je naar de training komt in de aanmeldlijst of dat de les doorgaat.*
● Geef de kinderen bij warm weer een bidon mee. Wij zullen inschatten of ze hieruit
drinken tijdens de training (bij teveel drinken zijn er meer plas rondes nodig).
● Geef je kind (anti slip) sokken mee. De mat kan warm worden door de zon.
● Kleed je kind op het weer. Bij droog maar koud weer kan er een trui en broek onder
het judopak gedragen worden.
* Wanneer wij de les cancelen kleurt deze rood in de aanmeldlijst.
Wat doen wij:
• Bij regen kunnen wij de matten niet gebruiken. Wanneer een training niet doorgaat
worden alle judoka’s hierover geïnformeerd via de mail en is dit te zien in de
aanmeldlijst.

Voor sporters
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
•

blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
koorts (vanaf 38 C°);

•

blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

•

blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). 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;

•

meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder,
zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

•

kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;

•

reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;

•

kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

•

kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je
kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;

•

kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en
wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;

•

volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches
en bestuursleden;

•

sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen
(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters
t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

•

gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden,
rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of
reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met
de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;

•

neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

•

verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Voor ouders en verzorgers
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
•

informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

•

stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;

•

meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/
sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

•

breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw
kind(eren) gepland staat;

•

breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid en/of koorts;

•

breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38
C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer
laten sporten en naar buiten;

•

breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op
het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met
deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste
contact;

•

reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;

•

breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

•

als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor,
tijdens als na de training van jouw kind(eren);

•

kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;

•

volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en
bestuursleden;

•

als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om
één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat
het daar geldende protocol nageleefd moet worden;

•

direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Regels – Judolessen buiten

Blijf op de mat
tijdens de judoles

Ga pas van de mat af
wanneer papa of mama er is om
je op te halen

Plattegrond drop off route
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BIJLAGE 2:
Protocol voorbereiding groepslessen entree Westvliet
STANDAARD REGEL:
LEDEN MOGEN NIET BINNENKOMEN!
TOILETTEN ZIJN GESLOTEN VOOR LEDEN!

Document: general map – corona – fase 1 roostering
- per dag van de week is daar te zien welke sportactiviteiten er zijn
- per dag van de week te zien welke diensten er te vervullen zijn
- tabblad met receptierooster voor een aantal weken

START: DOWNLOAD DE CLUBPLANNER APP OP JE TELEFOON!

Waarom de Clubplanner app?
Met je eigen inloggegevens van Clubplanner kun je in de app inloggen. Dan kun je bij elke les zien
welke leden hebben gereserveerd voor die les. Tevens zie je dan dat je achter de naam kunt
aangeven of iemand aan- of afwezig is.

Voor instructeurs:
Bij start van een les geeft de instructeur aan wie er wel of niet is. Er zal automatisch het juiste bericht
uitgaan naar elk lid.
Aanwezig = bericht ‘Goed gewerkt!’ wordt verstuurd met een nieuwe link voor een volgende training
te reserveren.
Afwezig = bericht ‘We hebben je gemist!’ wordt verstuurd met uitleg hoe op tijd af te melden de
volgende keer en met een nieuwe link voor een volgende training te reserveren.

Voor receptiemedewerker:
Via de app kun je zien hoeveel reserveringen er zijn voor lessen waarvoor jij verantwoordelijk bent
om het materiaal klaar te zetten. Je hoeft bijvoorbeeld dus niet 23 spinningfietsen klaar te zetten al
ser ‘slechts’ 16 reserveringen zijn.
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KLAARZETTEN MATERIAAL

START: TREK LATEX HANDSCHOENTJES AAN!

Op gezette tijden zijn er minimaal 2 personen nodig bij 3 soorten groepslessen. Bij het opruimen zal
de instructeur zelf ook helpen. Het betreft de volgende lessen:
•
•
•

Bodypump/GRIT strength
Spinning/RPM
Xcore

OPENINGSPROCEDURE BIJ START OCHTEND- EN AVONDDIENST:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Check of de entrée (het trainingsgebeid) schoon is. Eventueel vegen, afval oprapen
25 spuitflesjes met desinfectant gevuld? Checken!
Genoeg torkrollen voorradig? Checken!
Pilaar met disinfectant vullen en plaatsen voor bij de stenen paaltjes (buiten trainingsgebied,
dus op parkeerterrein)
Grote A0 bord met posters WESTVLIET OUTDOOR SUMMER GYM neerzetten voor bij stenen
paaltjes (buiten trainingsgebied, dus op parkeerterrein)
Tafel plaatsen op hoekje naast stenen paaltjes op parkeervak
Op tafel 3 spuitflesjes en torkrol plaatsen
Prullenbak plaatsen bij de tafel
START MIDDAGDIENST: speelmateriaal speelplek Kinderopvang wegzetten naar achterkant,
eventueel benodigde trainingsruimte leegmaken

Bodypump (max 22 leden, 1 instructeur = 23 sets)/Grit (max 16, 1 instructeur = 17 sets)
•
•
•

•
•
•

Minimaal 30 minuten voordat de les start, check je in Clubplanner hoeveel leden er zijn
aangemeld
De materialen staan binnen bij de entree gestald
Leden krijgen een standaardset, welke bestaat uit:
- beide lessen per plek 1 spuitfles met desinfectant
- BodyPump: bar, schijven 2x1 kilo, 2x2.5 kilo en 2x5 kilo, een step en grijze mat
- GRIT Strength: bar, schijven 2x1 kilo, 2x2.5 kilo en 2x 5 kilo en grijze mat
- leg 3 sets van 2x10 kilo schijven in het ‘middenpad’, zodat diegene die daarmee wil trainen
die schijven kan pakken
Leg de set op de daarvoor aangeweze plekken (zie schema) en hou rekening met de juiste
afstand van minimaal 1,5 meter (ook als ze bijvoorbeeld een burpee moeten kunnen maken)
Laatste check Clubplanner 10 minuten voor tijd hoeveel aanmeldingen
Leden mogen niet naar binnen, dus zorg dat je op tijd voldoende materiaal hebt klaargezet
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Opruimen
•
•
•

Leden halen zelf schijven van de bar en sprayen met desinfectant over al het materiaal,
schijven worden aan beide kanten gesprayt. Dan verlaten zij de ‘buitenstudio’
Trek handschoenen aan!
Ruim met een college en de instructeur met in achtneming van de 1,5 meter afstandsregel
het materiaal op. Verdeel taken:
- 2 ieder aan een kant neemt het materiaal af
- 1 start met steps en matjes opruimen
- andere 2 sluiten aan na afnemen materiaal

Spinning/RPM (max 23 leden, 1 instructeur = 24 sets)
•
•
•
•
•
•

Minimaal 30 minuten voordat de les start, check je in Clubplanner hoeveel leden er zijn
aangemeld
Een deel van de fietsen staan binnen bij de entree gestald, de rest in de hal voor squashbaan
1
Wij zetten de fietsen met handschoentjes aan neer op de grijze tegels bij entree volgens
schema
Bij elke fiets zet je 1 spuitfles desinfectant neer
Laatste check Clubplanner 10 minuten voor tijd hoeveel aanmeldingen
Leden mogen niet naar binnen, dus zorg dat je op tijd voldoende materiaal hebt klaargezet

Opruimen
•
•
•

Leden spuiten zelf desinfetant over de fiets (stuur, frame en zadel). Dan verlaten zij de
‘buitenstudio’
Trek handschoenen aan!
Ruim met een college en de instructeur met in achtneming van de 1,5 meter afstandsregel de
fietsen op. Verdeel taken:
- 1 neemt de fietsen af
- 2 starten met fietsen binnen te rijden
- andere sluit aan na afnemen fietsen

XCORE (max 30 deelnemers)
•

•
•
•

Vanaf 30 minuten voordat de les start, check je in Clubplanner hoeveel leden er zijn
aangemeld. Hou in de gaten wanneer er een les is op de entrée. Wellicht moet je eerder dan
30 minuten van tevoren buizen klaarzetten op de tafel voor. Zet ruim neer, zodat leden
kunnen kiezen tussen L, M of S buis.
De Xcore buizen staan binnen bij de entree gestald
Wij leggen het betreffende aantal XCore buizen met handschoentjes aan op de tafel die
klaarstaat naast de stenen paaltjes naast de entree op de parkeerplaats
Laatste check Clubplanner hoeveel aanmeldingen. Heb je genoeg klaargelegd?

Opruimen
•

Leden zijn klaar met hun les en brengen de buizen terug. Ze maken zelf het materiaal schoon
met de betreffende sprays op de tafel.
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•
•

Vervolgens vertrekken de leden
Wij zetten de buizen weer binnen in het betreffende rek met handschoentjes aan

OPSTELLING BODYPUMP:
doordeweeks overdag 16 plekken, ‘s avonds en weekend 23 plekken
- materiaal: bar, 2x1, 2x 2,5, 2x5 schijven, step, matje, spuitfles desinfectant – aantal 10 kg schijven
klaarleggen

2m

2m

2m

installatie

2m

2m

box

2m

2m

instructeur

2m

2m

16 plekken op entree

2m

box
EXTRA
7 plekken

zandbak

avond en weekend - speelplaats kinderopvang erbij betrekken

18

OPSTELLING GRIT STRENGTH:
overdag 12 plekken, ‘s avonds 16 plekken (= maximum GRIT Strength les)
– materiaal: bar, schijven, matje, spuitfles disinfectant

box
installatie

2,5m

instructeur

2,5m

2,5m

12 plekken op entree

2,5m

box
EXTRA
4 plekken

zandbak

avond en weekend - speelplaats kinderopvang erbij betrekken
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OPSTELLING SPINNING EN RPM:

materiaal: spinningfietsen en bij elke fiets spuitfles disinfectant

box
installatie

19 plekken op entree

instructeur

2m

2m

2m

2m

2m

box
EXTRA
4 plekken

zandbak

avond en weekend - speelplaats kinderopvang erbij betrekken
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Protocol reserveren WESTVLIET OUTDOOR SUMMER GYM
Bijlage: alle berichten en protocol

Groepslessen en fitnesstrainingen zijn ingevoerd in Clubplanner.
Klantselecties zijn aangemaakt.
Automatisch gegeneerde berichten zijn ingesteld.

Berichten zijn aangemaakt:
1. Uitnodiging te komen sporten
1.1. 1e uitnodiging aan alle leden van 18 jaar en ouder: ‘WESTVLIET OUTDOOR SUMMER GYM IS
OPEN – reserveer NU je sportmoment’
- eenmalige handmatige verzending bij start
1.2. Algemene uitnodiging om te komen sporten: ‘Maak een afspraak bij Westvliet als je komt
sporten.’
- automatisch ingestelde mail die elke dag eruit gaat naar iedereen die in de laatste 7 dagen
geen afgeronde sportafspraak heeft gehad om hen te motiveren (weer) te komen. Bericht is
zo ingesteld dat men dit bericht 1x in de 14 dagen ontvangt indien zij in deze categorie
vallen.
1.3. Leden die sinds 2 weken geen afgeronde sportafspraak meer hebben gehad. Vanaf 2 weken
naar opening staat er een automatisch gegenereerd bericht ingesteld dat dagelijks om 9:00u
wordt verstuurd naar alle leden die daarvoor in aanmerking komen om hun op te roepen
weer een reservering te maken.
Doel: sportende leden zijn betrokken loyale leden!
Bericht: ‘[[voornaam_klant]], we hebben je een tijdje niet gezien! Reserveer NU je
sportmoment.’

2. Aan leden die de mail met de uitnodiging om te komen sporten niet hebben ontvangen of de
mail met de reserveringslink niet meer kunnen vinden of voor nieuwe leden die net zijn lid
geworden. Indien wij geen of een onjuist mailadres hebben, het juiste mailadres invoeren op
klantenkaart CP en in Sportivity. Dan pas dit bericht versturen bij ‘berichten’ in klantenkaart van
desbetreffende persoon.
Bericht is voor handmatige verzending via klantenkaart: ‘Maak een afspraak bij WESTVLIET
OUTDOOR SUMMER GYM als je komt sporten.’
3. Bevestiging gereserveerd sportmoment
3.1. Fitness bericht ‘bevestiging sportmoment [datum]’
3.2. Groepslessen bericht ‘bevestiging sportmoment [datum]’
3.3. Milon cirkel bericht ‘bevestiging sportmoment [datum]’
4. Herinnering sportmoment
Bericht: ‘Herinnering sportmoment morgen [datum]’
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5. Na afronden gereserveerd sportmoment
Als leden zijn geweest ontvangen ze 2 uur na de start van het sportmoment automatisch een
nieuw bericht met een nieuwe reserveringslink om meteen een volgende training te kunnen
inboeken.
Bericht: ‘Goed gewerkt! Hier is de link voor je volgende training.’
6. Niet komen opdagen na een reservering
Alle deelnemers moeten door de instructeur via de Clubplanner app worden aangemeld of als
afwezig worden geregistreerd. Elke no show ontvangt binnen 24 uur een bericht.
Bericht: ‘We hebben je gemist!’
Hoe reserveringslinks versturen naar lid dat:
- of geen mailadres had opgegeven eerder
- of een fout mailadres bij ons in het systeem had staan
- of de mail met link niet heeft kunnen vinden (spambox laten checken)
- of nieuw lid is geworden en een link mag ontvangen

Bij nieuw lid eerst het lid volledig invoeren in Clubplanner en Sportivity. Klantenkaart aanmaken.

Stappenplan reserveringslink sturen naar lid via klantenkaart:

1. Zoek het lid op.

2. Klik bij de gevonden resultaten op de juiste persoon. De klantenkaart wordt geopend. Klik op
‘berichten’.
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3. Klik op bericht versturen.

4. Kies het juiste bericht dooe bij bericht helemaal rechts te klikken op ‘v’. De berichten die je kunt
kiezen komen in beeld. Kies het juiste bericht voor de juiste situatie:
- lid allereerste mail nooit gehad of net lid? Kies voor ‘OUTDOOR 2.’

- lid mail kwijt en wil een nieuwe link? Kies voor ‘OUTDOOR 1.2’

5. Klik onderaan op ‘bericht versturen’. Het bericht is verstuurd.
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Communicatie naar leden in de berichten:
1.1 Eerste uitnodiging
Beste [[voornaam_klant]],
Het is zover...
WESTVLIET OUTDOOR SUMMER GYM gaat open vanaf zaterdag 16 mei!
Lang hebben we erop gewacht, maar nu mogen we je gelukkig weer uitnodigen om Westvliet te
bezoeken. We mogen je nog niet binnenlaten, maar daar hebben we wat op verzonnen. Naast
alle @HOME faciliteiten, zoals bijvoorbeeld de @HOME coaching of de filmpjes van onze
groepslessen in onze Facebookgroep, openen we nu de symbolische deuren van onze
buitenclub. Ook onze racketsportleden kunnen gebruik maken van alle faciliteiten die we gaan
aanbieden in onze WESTVLIET OUTDOOR SUMMER GYM.
Vanaf zaterdag starten we met het geven van trainingen en groepslessen op verschillende
locaties, maar nooit verder dan op 5 minuten loopafstand van onze hoofdingang. Groepslessen
als Spinning en BodyPump worden bijvoorbeeld gegeven op ons eigen terrein voor de
hoofdingang. Lessen die geen zwaar en groot materiaal nodig hebben, worden gegeven op een
veld bij voetbalvereniging Wilhelmus. Judolessen worden ook gegeven bij Wilhelmus en voor
MOVE. is er een aparte trainingsplek gecreëerd bij de entree van Monkeytown. Afgelopen
woensdag 13 mei hebben we groen licht gekregen om toch activiteiten op de parkeerplaats te
mogen ontplooien. We zijn nu bezig een echte fitnesszone op de parkeerplaats te creëeren. In de
fitnesszone kan vrij getraind worden, maar ook worden meegedaan aan sessies. Bryan geeft de
eerste fitness circuittraining zaterdag en vanaf maandagmiddag gaat de outdoor gym echt open!
Daarnaast mogen al onze leden gratis tennissen bij Tennispark Welgelegen in Rijswijk.
Natuurlijk houden we ons aan alle richtlijnen en zullen we hier met elkaar verantwoordelijkheid
voor moeten dragen. We vragen jou je dan ook te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Als
club moeten wij ons ook houden aan richtlijnen, zoals een hygiëne protocol, de 1.5 meter
afstandsregel kunnen waarborgen en het kunnen aantonen dat wij ons hieraan houden.
SPORTMOMENT RESERVEREN
Om aan de richtlijnen te voldoen is het van groot belang dat je vooraf een plek reserveert voor de
groepsles of type fitnesstraining naar keuze op de dag en tijdstip dat jij wilt komen.
Dit werkt als volgt...
Je ontvangt in deze mail een link waarmee je je sportmoment kunt plannen.
Deze link is persoonlijk en eenmalig te gebruiken.
Ná je bezoek ontvang je 2 uur na je laatste activiteit een nieuw bericht van ons met een nieuwe
link en kun je opnieuw een sportmoment reserveren. Op deze manier heeft iedereen gelijke
kansen om een reservering naar wens te maken.
RESERVERING ANNULEREN
Mocht het je toch niet lukken om te komen sporten, dan vragen we je vriendelijk dit even door te
geven via [[club_telefoonnummer]] of [[club_email]] zodat wij je reservering kunnen annuleren en
de plek beschikbaar komt voor een ander.
Wij zijn telefonisch te bereiken op werkdagen van 8:30u tot 13u en van 16u tot 21:30u.
In het weekend zijn wij telefonisch te bereiken van 8:30u tot 13u.
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[[ hier staat de unieke afsprakenlink]]
Check voor meer informatie over deelname en het complete overzicht aan trainingen en lessen
onze website: www.westvliet.nl
CADEAUS SUPPORTERS
Om de veiligheid van jou en ons personeel te waarborgen, kunnen we de cadeaus aan onze
supporters helaas nog niet uitdelen. De club binnen is gesloten en wij mogen dan ook geen leden
binnenlaten. De meeste cadeaus betreffen tevens activiteiten of producten die wij nu ook nog niet
kunnen faciliteren doordat wij en die bedrijven of voorzieningen binnen nog gesloten zijn. Zodra
wij de club binnen volgens fase 1 protocol mogen heropenen, zullen wij ook starten met de
uitgifte van de cadeaus aan onze supporters.
We hopen je snel weer te zien!

Het Westvlietteam

3. 1 Bevestiging reservering sportmoment
Beste [[voornaam_klant]],
Hierbij bevestigen wij je ingeplande sportmoment op [[datum]] om [[tijd]] uur.
Mocht het je toch niet lukken om te komen sporten, dan vragen we je vriendelijk dit even door te
geven via [[club_telefoonnummer]] of [[club_email]] zodat wij je reservering kunnen annuleren en de
plek beschikbaar komt voor een ander.
BELANGRIJKE INSTRUCTIE
Vriendelijk verzoeken we jou niet meer dan 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Bij aankomst
lees je de protocollen op het bord goed door en desinfecteer je je handen met de daarvoor
aanwezige desinfectant. Als je de de buiten fitnesszone betreedt, meld je je op gepaste afstand bij de
instructeur. Je pakt een spuitflesje met desinfectant en een reinigingsdoekje van de tafel. Na elk
gebruik van materiaal desinfecteer je het gebruikte materiaal alvorens je naar de volgende oefening
loopt. Als je klaar bent met je training of wanneer de gereserveerde trainingstijd is afgelopen, lever je
het spuitflesje weer in, gooi je het doekje weg en verlaat je de fitness zone met in achtneming van de
1,5 meter afstandsregel.
NB. Wellicht belangrijk om te weten dat toiletten niet gebruikt mogen worden. De clubgebouwen
van Westvliet en Wilhelmus zijn gesloten voor leden op devies van de overheid. Hou hier dus
rekening mee als je komt sporten.
We hopen je snel weer te zien.
Het Westvliet-team
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3.2 bevestiging groepsles
Beste [[voornaam_klant]],
Hierbij bevestigen wij je ingeplande groepsles op [[datum]] om [[tijd]] uur.
Mocht het je toch niet lukken om te komen sporten, dan vragen we je vriendelijk dit even door te
geven via [[club_telefoonnummer]] of [[club_email]] zodat wij je reservering kunnen annuleren en de
plek beschikbaar komt voor een ander.
BELANGRIJKE INSTRUCTIE GROEPSLES VOOR ENTREE WESTVLIET
Vriendelijk verzoeken we jou niet meer dan 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Bij aankomst
lees je de protocollen op het bord goed door en desinfecteer je je handen met de daarvoor
aanwezige desinfectant. Als je de de 'buitenstudio' oploopt, loop je naar de voorst beschikbare plek.
Je kunt dus niet een 'plekje kiezen' om te voorkomen dat sporters de 1,5 meter afstandsregel niet
kunnen waarborgen. Westvliet zorgt ervoor dat het benodigde materiaal klaarligt. Bij elke
trainingsplek staat een spuitflesje met desinfectant.
Dit doe je na de RPM/spinningles: veeg overmatig zweet weg met je eigen handdoek. Spray met de
desinfectant over het stuur, frame en zadel. Als je dat gedaan hebt, verlaat je de buitenstudio met in
achtneming van de 1,5 meter afstandsregel.
Wij ruimen het materiaal verder op.
Dit doe je na BodyPump en Grit-les: Indien je gebruik hebt gemaakt van een bar en gewichtschijven,
haal je de de schijven los van de bar. De bar en schijven leg je op je matje. Dan spray je met de
desinfectant aan over jouw trainingsmateriaal. Gewichtsschijven draai je om, zodat je ook de andere
kant kunt sprayen.
BELANGRIJKE INSTRUCTIE GROEPSLES OP LOCATIE VV WILHELMUS
Vriendelijk verzoeken we jou niet meer dan 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
Bij aankomst lees je de protocollen op het daar aanwezige bord goed door. Zoek een plekje op het
veld bij de groep, maar met in achtneming van de 1,5 meter afstandsregel. Na de les loop je terug
volgens aankomst route wederom met in achtneming van de 1,5 meter afstandsregel.
LESSEN MET MATERIAAL
Voor alle lessen willen wij je vragen zelf een matje, handdoek of plaid mee te nemen voor het
uitvoeren van de oefeningen op de grond. Het veld heeft een dichte mooie grasmat en is schoon.
Voor de XCore les geldt, dat er een gritbuis ruim voor de les opgehaald kan te worden bij de
hoofdentree van Westvliet en dat je daarna doorgaat naar Wilhelmus waar je je met gritbuis op tijd
meld op het veld bij de inStructeur. De gritbuis lever je na de les weer in bij Westvliet. Deze
desinfecteer je met de daarvoor aanwezige spray alvorens je deze achterlaat. Westvliet ruimt het
materiaal verder op.
GROEPSLESSEN OP LOCATIE WILHELMUS
De lessen vinden plaats op voetbalveld 4A1 of 4A2 bij VV Wilhelmus. Het is mogelijk je auto of fiets
bij Westvliet te parkeren (5 minuten lopen tot locatie veld, volg de bordjes op de lantaarnpalen) of
bij Wilhelmus te parkeren (2 minuten lopen tot locatie veld). Je neemt de ingang aan de rechterkant
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van het clubgebouw (zie logo WESTVLIET OUTDOOR SUMMER GYM) en loopt rechtsom naar
achteren naar veld 4. Je volgt de pijlen zoals geïnstrueerd op het kaartje bij het hek.
NB. Wellicht belangrijk om te weten dat toiletten niet gebruikt mogen worden. De clubgebouwen
van Westvliet en Wilhelmus zijn gesloten voor leden op devies van de overheid. Hou hier dus
rekening mee als je komt sporten.
Veel plezier!
We hopen je snel weer te zien.
Het Westvliet-team

3.3 bevestiging reservering Milon
Beste [[voornaam_klant]],
Hierbij bevestigen wij je ingeplande MILON-training op [[datum]] om [[tijd]] uur.
Mocht het je toch niet lukken om te komen sporten, dan vragen we je vriendelijk dit even door te
geven via [[club_telefoonnummer]] of [[club_email]] zodat wij je reservering kunnen annuleren en de
plek beschikbaar komt voor een ander.
BELANGRIJKE INSTRUCTIE
Vriendelijk verzoeken we jou niet meer dan 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Bij aankomst
lees je de protocollen op het bord goed door en desinfecteer je je handen met de daarvoor
aanwezige desinfectant. Als je de de 'fitness zone' betreedt, loop je naar het eerste toestel en houd
je aan de wachtinstructie. Westvliet desinfecteert de cirkel voor elke nieuw tijdsblok. Wij bieden
handschoentjes aan, mocht u daar gebruik van willen maken. Als je klaar bent met je training of
wanneer het gereserveerde tijdsblok is afgelopen, verlaat je de fitnesszone met in achtneming van
de 1,5 meter afstandsregel.
NB. Wellicht belangrijk om te weten dat toiletten niet gebruikt mogen worden. De clubgebouwen
van Westvliet en Wilhelmus zijn gesloten voor leden op devies van de overheid. Hou hier dus
rekening mee als je komt sporten.
Veel plezier!
We hopen je snel weer te zien.
Het Westvliet-team
4. Herinnering reservering sportmoment
Beste [[voornaam_klant]],
Hierbij herinneren wij je aan je ingeplande sportmoment op [[datum]] om [[tijd]] uur.
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Mocht het je toch niet lukken om te komen sporten, dan vragen we je vriendelijk dit z.s.m. door te
geven via [[club_telefoonnummer]] of [[club_email]] zodat wij je reservering kunnen annuleren en de
plek beschikbaar komt voor een ander.
We hopen je snel weer te zien.
Team [[club_naam]]

5. Goed gewerkt! Hier is je volgende link (na sportmoment)
Beste [[voornaam_klant]],
Goed dat je er was!
Reserveer via onderstaande link je volgende sportmoment.
[[afspraaklink]]
We hopen je snel weer te zien.
Team Westvliet

6. No show – We hebben je gemist!
Beste [[voornaam_klant]],
Je had voor vandaag een sportmoment gereserveerd. Helaas hebben we je niet mogen
ontvangen.
Misschien is er iets tussen gekomen of ben je het vergeten. Dat kan natuurlijk gebeuren.
Als het mogelijk is, zou het fijn zijn als je ons vooraf doorgeeft als je niet kunt komen sporten.
Door niet af te zeggen, blijft jouw gewilde plekje leeg en dat is zonde. Geef jouw afwezigheid
minimaal 2 uur van te voren door. Dan annuleren we jouw reservering en kan iemand anders in
jouw plaats komen sporten.
Reserveer via onderstaande link je volgende sportmoment. [[afspraaklink]]
We hopen je snel weer te zien.
Team Westvliet
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