
 

 

 

Protocol voor jeugdleden (015,017 en 019); 

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

- Indien je klachten hebt die gelieerd kunnen worden aan het Covid-19 virus, vragen wij om 
niet deel te nemen aan de training.  

- Kom alleen naar het complex als er een training is gepland voor jou; 
- Het is niet toegestaan om broers, zussen en of vrienden en vriendinnen die niet lid zijn, of in 

een ander team zitten mee te nemen op het complex; 
- Kom in sportkleding naar het complex, de kleedkamers zijn gesloten, er is ook na de training 

geen gelegenheid tot douchen; 
- De kantine is dicht, als je wat wilt drinken, tijdens of direct na de training, neem dan een 

eigen bidon mee. Deze bidon is alleen voor jezelf, leen deze niet uit; 
- Als je op de fiets komt, fiets dan met maximaal 1 ander persoon naar de club, fiets niet in 

grotere groepen dan 2; 
- Als je op veld 1 traint, kun je je fiets in de fietsenstalling plaatsen, train je op veld 2, moet je 

door fietsen naar veld 2, daar kun je je fiets bij veld 2 neerzetten binnen het hek.  
- Zet je fiets op slot, en loop direct door naar het veld waar je training hebt, wacht niet bij de 

fietsen op teamgenoten; 
- Houdt vanaf het moment dat je van huis gaat, totdat je weer thuis komt, 1,5 meter afstand 

tot andere personen. (Dus ook naar je trainer/trainster); 
- Ook met het naar huis fietsen, ga je met maximaal 1 ander persoon van het terrein af.  
- Voor jullie geldt dat de politie of een BOA een boete van € 95,00 kan uitdelen als je je hier 

niet aan houdt. 

 


