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VOORWAARDEN DEELNEMEN TRAININGEN LEDEN SPARTA HEESTERT 
 
Vanaf 18 mei 2020 mogen van de overheid terug outdoor trainingen georganiseerd worden onder 
voorwaarden tot nader bericht: 
 

• Enkel trainingen in buitenlucht zijn toegestaan 
• Trainen mag enkel in groepen van maximaal 20 personen, met respect voor de 

afstandsregels (min. 1,5 meter afstand tussen de deelnemers) 
• Trainingen organiseren mag enkel op de club en in aanwezigheid van een trainer 
• Geen wedstrijden, ook niet binnen het eigen team (afstandsregels) 
• Geen toeschouwers 
• Geen kantine 
• Geen kleedkamers 

 
 VOORAFGAAND AAN DE TRAINING:  
 

• Deelnemen aan trainingen in tussenseizoen is op vrijwillige basis. 
• Enkel spelers en stafleden zonder luchtwegklachten (hoesten, verkouden, keelpijn en/of 

koorts) of andere ziekteverschijnselen (pijn op de borst, vermoeidheid, kortademigheid, 
diarree, verdwijnen smaak en geur) melden zich aan voor de training.  

• Bij twijfel kom je niet naar de training. 

• Speler moet vooraf aanwezigheid bevestigen door inschrijving via website of app van Sparta 
Heestert.  

 
VERPLAATSING VAN EN NAAR JE TRAINING: 
  

• Carpoolen is niet toegestaan.  

• Speler komt net voor de start van de trainingssessie toe en je vertrekt ook onmiddellijk na 
de trainingssessie.  

• Speler komt in trainingskledij toe en vertrekt ook terug in trainingskledij. Speler kan zich niet 
ter plaatse omkleden.  

 
AANKOMST OP DE CLUB:  
 

• Auto plaatsen op de daartoe voorziene parking.  

• Fietsen plaatsen in fietsenstalling buiten de omheining van de accommodatie. 

• Ouders begeleiden de kinderen maximaal tot aan de ingangspoort van de accommodatie en 
kinderen dienen daar te wachten. Een clubmedewerker zal de kinderen naar hun plaats 
binnen de accommodatie brengen. Ouders keren onmiddellijk terug naar hun wagen.  
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• Er wordt gevraagd om onmiddellijk bij aankomst de handen te ontsmetten. Daarvoor 
voorziet de club ontsmettingsmiddel.  

• Je brengt je eigen water en gepersonaliseerde sportdrank mee.  
 

TRAINING: 
  

• De trainingen vinden plaats in open lucht van maximum 1 uur.  

• Op ieder moment wordt er een afstand bewaard tussen de volwassenen en tussen kinderen 
en volwassenen, van minimum 1,5 meter.  

• De bal wordt zo weinig mogelijk aangeraakt met de handen, tenzij door de doelman 
(handschoenen).  

• De bal inwerpen is verboden.  

• Op het terrein wordt niet gezeten of gelegen.  

• Snuiten van de neus doe je niet op het veld. Papieren zakdoekjes zijn ter beschikking. Na 
gebruik dienen deze onmiddellijk weggegooid te worden n de vuilnisbakken naast het 
terrein.  

• Er wordt eveneens niet gespuwd op het terrein of in de handschoenen als keeper. 
 

VOORZIENINGEN: 
  

• Kleedkamers en container met materiaal is niet toegankelijk voor spelers. 

• De toiletten zullen gesloten blijven. 

  
ALGEMENE GEDRAGSCODE VOOR SPELERS, OUDERS, CLUBMEDEWERKERS EN STAFLEDEN: 
  

• Geen handen of ellebogen meer geven om mekaar te begroeten.  

• Hoesten en niezen doe je in je elleboog.  

• Niet spugen op het terrein.  

• Niet hoesten naar iemand anders.  

• Geen knuffels.  

• Club kan spelers die regels systematisch niet opvolgen uitsluiten van trainingen 

 
 

IEDEREEN GEBRUIKT ZIJN GEZOND VERSTAND EN VOLGT INSTRUCTIES OP! 
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