
 

 

Protocol voor de ouders: 

Om voor u, uw kind(eren), trainers en vrijwilligers van de club een zo gezond mogelijke 
trainingsmogelijkheid te kunnen bieden, hebben wij een volgend protocol voor de ouders vast 
gesteld; 

- Er is een supervisor aanwezig die vanuit het bestuur is aangesteld, als deze aanwijzingen 
geeft, dien je deze direct op te volgen; 

- Indien uw kind klachten heeft die gelieerd kunnen worden aan het Covid-19 virus, vragen wij 
u uw kind niet te laten deelnemen aan de training, en af te melden bij de trainer.  

- Kom op de fiets naar de club, mocht u toch met de auto komen, neem dan alleen uw eigen 
kind mee in uw auto.  

- Het complex is voor ouders, voor, tijdens en na de training niet toegankelijk; 
- Breng uw kind tot aan het hek van het complex, traint uw kind op veld 1, brengt u hem bij 

het hek van veld 1, traint uw kind op veld 2, kunt u met de auto doorrijden naar veld 2, hier 
zal het hek ook open gedaan worden; 

- Kom dus niet veel te vroeg naar het complex, uw kind zal buiten het hek moeten wachten; 
- Bij het hek verzamelen de kinderen tot en met 12 jaar voor de training; 
- Vanuit de club is er een toezichthouder die het hek 5 minuten voor de training opent; 
- Als de kinderen binnen zijn, zal het hek dicht gaan; 
- Het hek zal op slot gaan om geen ongenode gasten op het complex toegang te verlenen; 
- Na de training, verzamelen de kinderen zich en zal iedereen gelijktijdig het complex verlaten 

door het hek waar ze ook naar binnen zijn gekomen; 
- Ook bij het ophalen, is het betreden van het complex niet toegestaan, en willen wij u vragen 

de landelijke protocollen in acht te nemen. 

 


