
Coronaprotocol

We vragen al onze leden dringend onderstaande richtlijnen te volgen, zodat we met elkaar
verantwoord kunnen blijven sporten.

Algemene richtlijnen

Voor iedereen geldt:
 houd je aan de algemene adviezen en hygiënemaatregelen van het RIVM.

 Was je handen regelmatig, nies en hoest in je elleboog.

 Wanneer je verkoudheidsklachten hebt of iemand binnen jouw huishouden ziek is, blijf je thuis.

 Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar, tenzij je uit één huishouden komt of onder 18 jaar bent.
Tijdens het sporten hoeft geen enkele leeftijdsgroep 1,5 meter afstand gehouden te worden.

 Onze kantine en het terras zijn gesloten.

 Publiek is niet toegestaan, dus ook niet tijdens wedstrijden en trainingen.

 Uitgezonderd van personen welke sport aan het beoefenen zijn is er een max gesteld van 30
personen in het clubgebouw en 40 op het buitenterrein, dit betreft dus enkel begeleiders, staf
etc.

 Wij vragen de ouders van jeugdspelers om de kinderen zoveel mogelijk zelf naar de training te
laten komen of direct te vertrekken na hetbrengen.

 Op het complex dient men zich aan de aangegeven looproutes te houden.

 Het bestuur doet een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid om de regels in acht te
nemen.



Regels trainingsavonden

 Er is geen aparte corona coördinator meer aanwezig tijdens trainingsavonden.
Deze rol zal door de trainer / trainster van veld 1 ingevuldworden.

 Hij/zij moet zichtbaar zijn door het dragen van een hesje en fungeert als aanspreekpunt voor
politie en handhavers.

 Daarnaast is elke trainer / trainster verantwoordelijk voor het naleven van de regels van de
eigen ploeg.

 De ballen moeten na de training weer mee naar huis genomenworden..
 Het schoonmaken van de materialen is niet meer noodzakelijk.

 De kinderen kunnen de fietsen gewoon in de fietsenstalling plaatsen om vervolgens naar het
trainingsveld te gaan.

 De kantine en het terras zijn gesloten, wel kan er gebruik gemaakt worden van het toilet.
 Verder gelden de algemene richtlijnen.

Regels voor thuiswedstrijden

 Er zal tijdens wedstrijddagen een corona coördinator aanwezig zijn, deze taak zal worden
uitgevoerd door de velddienst en/of vrijwilligers.

 Hij/zij moet zichtbaar zijn door het dragen van een hesje en fungeert als aanspreekpunt voor
politie en handhavers.

 Daarnaast is elke trainer / trainster verantwoordelijk voor het naleven van de regels van de
eigen ploeg.

 De ballen moeten na de training weer mee naar huis genomenworden..
 Het schoonmaken van de materialen is niet meer noodzakelijk.

 De kinderen kunnen de fietsen gewoon in de fietsenstalling plaatsen om vervolgens naar het
wedstrijdveld te gaan.

 De kantine en het terras zijn gesloten, wel kan er gebruik gemaakt worden van het toilet.
 Verder gelden de algemene richtlijnen.

Regels voor uitwedstrijden

 Wees op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en regelgeving bij de te bezoeken club, dit kan
in de meeste gevallen via hun websites.

 Daarnaast is elke trainer / trainster verantwoordelijk voor het naleven van de regels van de
eigen ploeg.

 De ballen moeten na de training weer mee naar huis genomenworden..

 Verzamelen voor vertrek doen we buiten het terrein op de parkeerplaats.
 Als richtlijn geven we een max van 5 begeleiders inclusief coaches/trainers die als chauffeur

dienen voor uitwedstrijden van ploegen t/m 17 jaar.



Regels kleedkamers

 Maximaal 6 personen tegelijk omkleden waarvan 2 personen kunnen douchen.

 Douchen en omkleden doe je het liefst thuis.

 Teambesprekingen gebeuren buiten, dus niet in de kleedkamer of bestuurskamer.

Uitzonderingen

 Voor de G-korfbal is per persoon één begeleider toegestaan wanneer dit noodzakelijk is.

 Voor de welpen is per welp één begeleider toegestaan wanneer dit noodzakelijk is.

 Voor de E en F jeugd zijn per team twee begeleiders toegestaan exclusief staf/trainers indien
noodzakelijk.

 Begeleiders dienen zich ten alle tijden aan de algemene maatregelen te houden.
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