
Voor ouders/verzorgers 

• Meld je kind(eren) .jdig af bij de jeugd trainer indien hij niet kan trainen. 

• Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden; 

• Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen 
gelegenheid naar de sportaccommoda.e, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen 
auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer; 

• Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommoda.e. Dit geldt zowel voor, .jdens 
als na de training van je kind(eren). Zet je kind af bij het hek van de fietsenstalling en haal je 
kind(eren) daar ook weer op na de training. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training; 

• Volg al.jd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of 
Corona-coördinatoren. 

• Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeP en 
ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder of 
verzorger op de sportloca.e aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol 
nageleefd dient te worden; 

• Haal direct na de sportac.viteit je kind(eren) op bij de sportaccommoda.e. Zorg ervoor dat dit 
moment zo kort mogelijk is. 

Algemene regels 

• Binnen Groen Geel zal er een aparte ingang en een aparte uitgang gebruikt worden.  Dit 
betekend dat je binnenkomt via de normale hoofdingang en als de training is afgelopen lopen 
je via het veld achter de hal langs weer naar de fietsenstalling.  

• Ouders mogen niet op het GG complex komen kinderen dienen bij het Hek van de 
fietsenstalling te worden afgezet.  

• Op de fietsenstalling geld voor iedereen de 1.5 meter regel. Kortom zet je fiets weg op een 
plekje waar op dat moment binnen 1.5 mtr geen andere speler zijn fiets wegzet.   

•  We werken met verschillende start- en eind.jden van trainingen, zodat gelijk.jdig verkeer 
van komende en vertrekkende personen voorkomen wordt; 

• Al het materiaal wordt voor en na de training gedesinfecteerd. 

• Kom omgekleed op de training incl schoenen. Alle kleedkamers en de kan.ne zijn afgesloten.  

• Neem zelf een thuis al gevulde Bidon mee. 

• De WC is alleen na goedkeuring van de corona Coördinator te gebruiken.  

• Ben je net 19 geworden dan mag je helaas niet trainen ook al mogen jou teamgenoten onder 
de 19 dat wel dat wel. (zodra de KNKV hier komt met nieuwe regels dan laten we dit weten) 

• Voordat je het veld oploopt desinfecteer je je handen.  

•  Het sportmateriaal (kor[alpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pilonnen) 
wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfec.emiddel; 

• Als jij en of je familie Corona klachten heb dan kom je niet op trainen.  

• Alle regels worden nageleefd door onze Coördinatoren die zichtbaar zullen zijn d.m.v. een 
groen hesje. Deze personen zorgen voor een juiste toepassing van de protocollen voor, 
.jdens en na de trainingen. Daarbij houden zij het overzicht over de gehele trainingsavond en 
waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen. Tijdens de training zijn de trainers 
verantwoordelijk voor de sportspecifieke veiligheid. Als op het sportpark getwijfeld wordt of 
een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren 

Postbus 46, 1530 AA Wormer 
De Drie Morgen 2, 1531 SJ Wormer  Pagina  van   1 2



eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de 
sportaccommoda.e te verlaten. 

•  De gemeente heeP de regie op de invulling en naleving van de maatregelen voor het in de 
buitenlucht onder begeleiding georganiseerd sporten. 
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