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Om in Corona tijd zo veilig mogelijk te kunnen badmintonnen, biedt BV Almere via een overzicht van 

de richtlijnen in het geval van een positief getest persoon binnen de club. We rekenen op 

verantwoordelijkheid van de leden (en bezoekers) om deze richtlijnen op te volgen zodat onze 

leden, vrijwilligers en trainers zich veilig voelen in de sporthal.  

 

BV Almere volgt de richtlijnen van het RIVM. We hebben geprobeerd een duidelijk beeld te schetsen 

voor onze leden en situaties die op de club voor kunnen komen. Maar kijk uiteraard goed naar de 

RIVM richtlijnen in geval van een positieve test! 

 

1. Ik heb klachten passend bij een corona besmetting, wat nu? 

• Kom niet naar de sporthal, maar blijf thuis en doe een zelftest of een GGD-test.  

• Blijf thuis tot je de testuitslag weet.  

 

2. Ik ben positief getest op corona en ik ben in contact geweest met medespelers, wat nu? 

• Blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.  

• Informeer zo spoedig mogelijk de trainer of jouw betreffende afdeling (jeugd@bvalmere.nl, 

recreanten@bvalmere.nl, senioren@bvalmere.nl). Samen zal bepaald worden wie 

geïnformeerd moet worden en hoe. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met jouw 

privacy!    

 

3. Een huisgenoot of iemand waarmee ik nauw contact heb gehad (al dan niet op de club) is 

positief op corona, wat nu? 

• Situatie 1: je hebt klachten.  

o Blijf thuis en doe een zelftest (en indien positief een GGD test).  

o Blijf thuis tot je de testuitslag weet. Is de test positief, volg dan de stappen bij punt 

2.   

• Situatie 2: je hebt geen klachten.  

o Situatie 2a: je hebt een boosterprik van minimaal 1 week oud of je hebt korter dan 8 

weken geleden corona gehad.  

▪ Je hoeft niet in quarantaine. (Dit geldt ook als een kind of ander gezinslid in 

jouw gezin positief is getest.)  

▪ Doe thuis een zelftest. Kom alleen bij een negatieve zelftest naar de 

training/sporthal. (Dit is niet verplicht volgens de RIVM, maar we vragen dit 

toch voor extra veiligheid.)  

o Situatie 2b: je hebt geen boosterprik / recente corona besmetting gehad.  

▪ Ga in thuisquarantaine en doe een zelftest (of een GGD-test). 

▪ Volg de thuisquarantaine regels van het RIVM 

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona).   

▪ Indien je positief test, volg dan de stappen bij punt 2.  

 

4. Er is een corona besmetting binnen mijn team of trainingsgroep, wat nu? 

Over het algemeen hebben sporters tijdens een wedstrijd of training geen nauw contact (meer dan 

15 minuten binnen 1,5 meter) met elkaar en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe 

contacten'. Indien er geen nauw contact is geweest en je hebt geen klachten, mag je blijven 

deelnemen aan de training.  
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• Situaties waarbij er wel sprake is van nauw contact: 

o Met elkaar in de auto gezeten (meer dan 15 minuten). 

o Meer dan 15 minuten aan dezelfde kant van de baan gestaan tijdens wedstrijden. 

Dit kan bij een training zijn of bij een competitiewedstrijd.  

o Na de training meer dan 15 minuten staan napraten op minder dan 1,5 meter 

afstand.  

• Oftewel, gebruik je gezonde verstand! Heb je nauw contact gehad met de positief besmette 

persoon? Volg dan de stappen bij punt 3. 

• Bij 3 of meer besmettingen in één groep vragen we de gehele groep de volgende training 

eenmalig over te slaan uit voorzorg.   

 

Dit geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen t/m 17 jaar.  

 

 

We vertrouwen erop dat je je meldt als je positief getest bent en in contact bent geweest met 

medespelers. Alleen op deze manier kunnen we zorgen dat de besmetting zich niet binnen de club 

verspreidt.  

 

Zijn er onduidelijkheden of heb je twijfels, neem gerust contact op met één van de leden van jouw 

afdeling (jeugd@bvalmere.nl, recreanten@bvalmere.nl, senioren@bvalmere.nl). Laat het zeker ook 

weten als je je niet veilig voelt, dan zullen we samen kijken hoe we tot een goede oplossing kunnen 

komen.  

 

Tot in de sporthal!  
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