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INSTRUCTIE TOEZICHTHOUDERS TTV GISPEN 
(versie 3.0; d.d. 11 september) 
 
Een belangrijk onderdeel van de herstart bij TTV Gispen vanaf 1 juli is de invoering van een 
toezichthouder (hierna T. genoemd). Het is verplicht om bij elk speelmoment een herkenbare 
vrijwilliger aan te wijzen die toezicht houdt op het naleven van de maatregelen. Deze maatregelen zijn 
verzameld in het Protocol Verantwoord Sporten TTV Gispen. Naast het feit dat de toezichthouder op 
de hoogte is van dit protocol, verwachten we het volgende van hem/haar. 
 
Algemeen 

 Aanwezigen hebben een eigen verantwoordelijkheid 
 T. is GEEN politie-agent. T. spreekt mensen aan als hij dat wil, maar mag vooral vertrouwen op 

sociale controle onderling en ziet toe op excessief overschrijden van de regels. 
 
Voor aanvang spelers 

 T. is uiterlijk een kwartier voor aanvang aanwezig in de zaal. 
 Als T. niet in het bezit is van een sleutel/tag, zorgen de sleutelhouders dat één van hen tegelijk 

aanwezig is. 
 T. zorgt voor voldoende schoonmaakmiddelen in de zaal. 
 T. zorgt dat de juiste bak met ballen in de zaal staat. (Deze staan achter de bar, bovenop de 

keukenkastjes) 
 T. zet de ventilator in de zaal aan en opent de luiken 
 Alleen op vrijdagavond met competitie: T. krijgt bericht over welke recreanten gereserveerd 

hebben. 
 
Bij aanvang spelers (1) 

 T. staat zo veel mogelijk achter de bar om herkenbaar te zijn voor de spelers. 
 Bij binnenkomst van de spelers checkt T. of zij: 

o Gereserveerd hebben  
o Hun handen gewassen hebben  

 En T. stelt vragen in het kader van de corona-gezondheidscheck: 
o Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?  
o Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?  
o Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een 

lab)?  
o Ben je in quarantaine omdat je:  

 - direct contact had met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld? 
- terug bent gekomen uit een COVID-19- risicogebied*? 

 T. registreert gegevens van de aanwezigen en toezeggingen voor het gebruik van deze gegevens 
op twee manieren: 

o Een presentielijst voor leden van Gispen. Deze bevat: 
 Voor- en achternaam 
 Bevestigingen (vinkjes) van de volgende vragen: 

 Corona-gezondheidscheck 
 Akkoord voor gebruik gegevens (en max. bewaartermijn van 14 dagen) 
 Paraaf toezichthouder 

o Individuele formulieren voor niet-leden van Gispen (ouders, tegenstanders in de 
competitie). Zij vullen het volgende in/vinken aan: 

 Bevestiging van de corona-gezondheidscheck 
 Voor- en achternaam 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Akkoord voor gebruik van de gegevens (en max. bewaartermijn van 14 dagen) 

o De toezichthouder voorziet deze formulieren van een paraaf en stopt ze in de kluis 
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Bij aanvang spelers (2) 
 T. wijst zitplekken aan en zorgt ervoor dat competitieteams zoveel mogelijk in de buurt van hun 

tegenstander gaan zitten. 
o Deze plekken zijn de rest van de avond voor hen gereserveerd. 

 
Capaciteit kantine en zaal 

 De capaciteit van de kantine is 17 mensen (exclusief T.) 
 De capaciteit van de zaal is 16 spelers. 
 T. zorgt dat er nooit meer mensen in de kantine of de zaal zijn dan de capaciteit toelaat. 
 T. ziet er op toe dat spelers de juiste looprichting hanteren. 

 
Tijdens het spelen 

 T. ziet er op toe dat spelers binnen hun eigen speelveld blijven. 
 T. ziet er op toe dat spelers niet van helft wisselen. 

o Bij dubbelspel kan er van combinatie gewisseld worden, mits de tafel tussentijds wordt 
schoongemaakt 

 T. ziet er op toe dat spelers, indien ze van tegenstander wisselen, zich aan het protocol houden: 
o Tafelhelft schoonmaken 
o Bal in de ontsmettingsbak 
o Nieuwe bal pakken 

 T. bewaakt de hygiëne in de kantine en maakt regelmatig deurklinken, stoelen en tafels schoon. 
 T. maakt ook regelmatig de toiletten en de fonteintjes schoon. 
 T. wast regelmatig zijn handen. 

 
Eventuele wissel met andere toezichthouder 

 T1. maakt eerst alle contactpunten schoon (aanrechtblad, handgrepen koelkasten en 
keukenkastjes, pinapparaat, etc.) 

 T2. wast zijn handen 
 Bij de wissel wordt de 1,5 meter aangehouden. 
 T2. wordt als toezichthouder aangemerkt op de presentielijst. 
 Op een avond kunnen maximaal 2 toezichthouders actief zijn 

 
Na afloop 

 Als spelers klaar zijn, is T. de barman/-vrouw. 
 T. ziet er op toe dat mensen gaan zitten. Liefst zoveel mogelijk op een vaste plek. 
 T. ziet er op toe dat er zo min mogelijk gelopen wordt door de kantine. 
 T. ziet er op toe dat er slechts één persoon per keer gebruik maakt van een kleedkamer om te 

douchen. En dat tegenstander voorrang krijgen boven leden van Gispen. 
o Dit kan dmv de uitgifte van een tasje voor de heren- óf de dameskleedkamer 

 T. serveert eventueel ook teamschotels, maar voorziet daarbij elk hapje afzonderlijk van een 
prikkertje 

 T. serveert geen borrelnootjes 
 T. zorgt dat spelers per pin betalen. 
 T. zorgt dat iedereen uiterlijk 23.30 uur betaalt en de kantine verlaat. 
 T. maakt de bar, tafels en stoelen schoon. 
 T. doet alle ballen terug in één bak en zet deze in de berging 
 T. sluit af of zorgt dat een sleutelhouder blijft om af te sluiten. 
 Eventuele problemen met het protocol of andere bijzonderheden mailt/appt T. aan 

secretaris@ttvgispen.nl / 06-28124206 
 

 


