
Richtlijnen Corona protocol vv Actief 

• De trainer bepaalt of er wel of niet wordt getraind.  
• De trainer stemt de trainingsdag en -tijd af met de Corona coördinatoren. 
• Er is maximaal 1 trainer per team aanwezig. 
• Trainers houden 1,5 meter afstand. 
• Jeugd t/m 12 jaar houdt 1,5 meter afstand van de trainer. 
• Jeugd vanaf 13 jaar t/m senioren houdt 1,5 meter afstand. De training is hierop ook ingericht.  
• Bij verkoudheidsklachten, gezondheidsklachten of koorts van u, uw kind of andere huisgenoten, vragen 

we u om niet naar het voetbalveld te komen.  
• Toegang tot het veld a.s. maandag: Ingang tot de velden is aan de achterzijde van het clubhuis. (langs 

de fietsen doorlopen naar achteren). Om bij de velden te komen, gaan de trainers en leden (kinderen) 
achter de kleedkamers langs door het ijzeren hek. Kom op tijd, het hek wordt door de trainer weer 
afgesloten. 

• Toegang tot het veld vanaf a.s. dinsdag: ingang is de hoofdingang, de uitgang is aan de achterzijde van 
het pand. M.a.w. er is één looproute. 

• De kinderen mogen gebracht worden tot op het parkeerterrein. 
• Voor ouders/verzorgers geldt bij brengen/halen van uw kind, de 1,5 meter-afstandsregel. 
• Geef uw kind uw telefoonnummer op een briefje mee, zodat we u wel altijd kunnen bereiken indien dit 

nodig mocht zijn. 
• Tussen de trainingen van de jongste jeugd zit een kwartier om leden te halen en te brengen. Houd u 

aan deze tijdstippen en houd 1,5 meter afstand. 
• De kleedkamers, douches en kantine blijven gesloten.    
• Ga voor u naar de training komt thuis alvast naar het toilet.  
• Omdat de kleedkamers gesloten blijven, komt iedereen in sportkleding naar de training. 
• Was thuis uw handen met water en zeep, voordat u naar de training gaat en wanneer u weer 

thuiskomt van de training.   
• We adviseren u na de training thuis te douchen.  
• Het terrein blijft verder afgesloten.  
• Het is niet toegestaan om als ouder(s)/verzorgers/belangstellenden op het sportpark of langs de lijn te 

komen staan. 
• Op het veld lopen ‘Corona Toezichthouders’, herkenbaar aan een gekleurd hesje. Zij zijn 

verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen en dat de regels gehandhaafd blijven.  
• Algemene stelregel is om per 10 sporters een toezichthouder aan te stellen. Naast de reeds aanwezige 

trainer.  
• Zou u zo vriendelijk willen zijn, om de regels met uw kind thuis alvast te bespreken. 
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