
Voor ouders en verzorgers 

Gezondheid 
• 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 jouw kind tot 
14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
jouw kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
 

Voorbereiding 
• Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat 

ze altijd de aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen; 
• Bespreek het CJVV-protocol voor spelers met je kind 
• Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; zorg dat de trainer 

jou kan bereiken als er iets met je kind aan de hand is tijdens de training, 
schrijf een telefoonnummer op de arm of op de bidon indien nodig. 

• Het is niet mogelijk om op de locatie van het toilet gebruik te maken of te 
douchen. Zorg er derhalve voor dat de kinderen voor de training naar het toilet 
zijn geweest en (daarna) de handen hebben gewassen; 

• Zorg ervoor dat je kind een eigen bidon gevuld met drinken meeneemt naar de 
training; 

• Je kind komt in geel wedstrijdtenue en neemt een extra (zwart) shirt mee 
 
Halen en brengen 
• Laat je kind indien mogelijk zelfstandig naar de club lopen of fietsen 
• Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een 

voetbalactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat; 
• Reis alleen met jouw eigen kind(eren) of kom met personen uit jouw eigen 

huishouden;  
• Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.  
• Kom bij voorkeur op de fiets, de fietsen van de kinderen kunnen gestald 

worden in de fietsenrekken aan de linkerzijde van de parkeerplaats. Mochten 
je kinderen met de auto gebracht worden dan verzoeken wij u om de kinderen 
op de parkeerplaats aan de overzijde van de Gasthuislaan af te zetten. Dit om 
verkeerschaos te voorkomen en de toegang tot het sportpark tijdelijk recht 
tegenover de ingang van de parkeerplaats ligt; 

• 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 voetbalactiviteit op de 
sportlocatie; 



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

• Direct na de voetbalactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van 
de sportlocatie. Hierbij geldt kinderen op de fiets oppikken bij de 
fietsenstallingen of, indien met de auto, aan de parkeerplaats op de overzijde 
van de Gasthuislaan. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en houdt 
hierbij anderhalve meter afstand in acht. 
 
 

 
 

 


