
  Coronaprotocol     
 

 
Regels op het park tijdens de jeugdtrainingen 
 

- Ouders en begeleiders van kinderen mogen niet op het park komen; 

- Kinderen met neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
dienen thuis te blijven en kunnen de toegang tot het park worden geweigerd; 

- Voor de volwassenen en de jeugd 13 jaar en ouder: houdt altijd 1,5 meter afstand; 
- Voor de jeugd 12 jaar en jonger geldt deze afstand niet zo strikt, maar voor deze categorie geldt: 

probeer de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk in acht te nemen;  
- Na de trainingen dienen de kinderen zo snel mogelijk het park te verlaten. 
- In het clubhuis zijn alleen de toiletten voor uitzonderlijke gevallen open. De kinderen kunnen met 

maximaal 2 tegelijk gebruik maken van de toiletten onder begeleiding van een 
coronaverantwoordelijke; 

- De kinderen dienen vóór en na elke training de handen te ontsmetten. Desinfectiemiddel is 
aanwezig op het park; 

- Vrijspelen is vooralsnog niet toegestaan; 
- Bij regen kan er geschuild worden:  

o t/m 12 Voor ingang bij Leo 
o 13 t/m 17 op 1,5 meter afstand van elkaar bij de tent van Ger; 

- Indeling banen:  
o t/m 12 jaar:  banen 13 t/m 18 
o 13 t/m 17 jaar: banen 1 t/m 3; 

- De pub is gesloten; er kan dus geen drinken of eten voor tijdens de training gekocht worden. De 
kinderen dienen dit zelf van huis mee te nemen, indien daar behoefte aan is; 

- De kinderen dienen maximaal 10 minuten van te voren aanwezig te zijn. Als ze te laat zijn, kan 
de toegang tot de les worden ontzegd. In elk geval dienen kinderen die te laat zijn te wachten 

voor de poort totdat een coronavrijwilliger ze naar de baan kan begeleiden. 
 

Taken coronaverantwoordelijke 
 
De coronaverantwoordelijke: 

- Ontvangt de kinderen bij de poort als deze komen voor de trainingen; 
- Zorgt ervoor dat de ouders buiten de poort blijven, 1,5 meter afstand houden en direct weer bij 

de poort weggaan; 
- Wijst de kinderen op de 1,5 meter afstand regel en vraagt aan de kinderen of ze thuis hun 

handen goed gewassen hebben en/of ontsmet hebben en zorgt ervoor dat dit eventueel alsnog 
gebeurt; 

- Verzamelt de kinderen en begeleid de kinderen volgens de vastgestelde route naar de baan; 
- Let erop dat er maximaal 2 kinderen tegelijkertijd naar het toilet gaan;  
- De kinderen dienen maximaal 10 minuten van te voren aanwezig te zijn. Als ze te laat zijn, 

dienen ze te wachten voor de poort totdat een corona vrijwilliger ze naar de baan kan 

begeleiden; 
- Haalt laatkomers op bij de poort en begeleidt ze naar de lesbaan; 
- Zorgt ervoor de dat de kinderen na de les naar de poort worden begeleid conform de looproutes 

met de 1,5 meter afstand. 
 

Tot slot 
 
Overall coronacoördinator (coco) is Derek van der Stigchel. Derek is bereikbaar op: 06-53711208. 
Er is een app groep met alle coronavrijwilligers aangemaakt, waarmee we elkaar op de hoogte 
kunnen houden. Gebruik deze app groep alsjeblieft alleen voor noodzakelijke vragen/ opmerkingen 

met betrekking tot de uitvoering van de taak als coronavrijwilliger. Aan de hand van de 
aanmeldingen is er een schema opgesteld.    
 
Aanwezig op het park in het clubhuis voor het afhangbord: 
 

Gele hesjes voor de corona vrijwilligers 

EHBO kit 
AED ( de trainers hebben een training gehad) 
In de vriezer: Ice packs 


