
 

 

Beste leden, ouders en verzorgers,  

Zoals beloofd volgt hierbij de verdere informatie voor de trainingen binnen de versoepelde coronamaatregelen. Leden 
tot en met 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Hierbij zijn we ten alle tijden afhankelijk 
van landelijke en regionale overheden. Het kan zijn dat de maatregelen wijzigen of er correcties plaats moeten vinden. 
In dat geval brengen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  

Vanaf 1 Juli is het weer toegestaan voor ouders om bij de training aanwezig te zijn. Dit betekent voor onze club dat er 1 
ouder per kind mee mag komen naar de training. Daarbij blijft wel de 1,5 meter regel van toepassing. 

Algemeen:  
- Volg altijd de gezondheidsadviezen van de overheid:  

 Was uw handen vaak met water en zeep, voor en na het bezoek 
van de sportlocatie  

  Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog en gebruik 
papieren zakdoekjes 

  Vermijd aanraken van je gezicht 
  Schud geen handen  
  Houd altijd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar  

- Heeft iemand binnen het gezin last van neusverkoudheid, loopneus, niezen, benauwdheid, keelpijn en hoesten of  
    verhoging en koorts (vanaf 38°C) kom dan niet naar de training. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je  
    weer komen sporten. 
   - Blijf thuis als iemand in jou huishouden positief getest is op covid-19. Pas na 14 dagen na het laatste contact met   
    deze persoon mag je weer komen trainen. 
   - Zorg ervoor dat voordat je naar de training komt, thuis gaat plassen. 

 - Het clubgebouw mag weer open, maximaal 2 ouders tegelijk naar binnen met de 1,5 m regel in acht neming. Voor    
de kantine hebben we vaste mensen die achter de bar komen. 
- Trainers houden 2 meter afstand van de kinderen  
- Ouders blijven op 1,5 meter afstand van elkaar, ook op het parkeerterrein.  
 
Zorg ervoor dat je bij het parkeren van je auto, ruimte genoeg tussen jou auto en andere auto’s laat, zodat je de 1,5 
meter aan kunt houden. 
 
De coördinator houd in de gaten of iedereen de maatregelen in acht neemt, en spreekt indien nodig de mensen 
hierop aan.  

Bijgevoegd zit een aangepast trainingschema met aangepaste tijden om de rijders de mogelijkheid te geven om 2 x in 
de week te trainen. Van dit schema kan helaas niet worden afgeweken. Na de zomervakantie zullen we weer terug 
keren naar het oude trainingsschema en traint iedereen weer op zij eigen avond als voorheen. 

Wij vragen u om deze maatregelen kenbaar te maken bij de rijders.  

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan horen wij dit graag.  

Met vriendelijke groet, het bestuur  
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