
 

Protocol m.b.t. trainingen jeugd t/m 12 
jaar en 13 t/m 18 jaar 
 
Wij zullen als Kracht en Vriendschap te gast zijn op het terrein van voetbalvereniging Nieuw-
Lekkerland. Daarvoor zij wij hen erg dankbaar en zullen dan ook hun regels respecteren. Wij nemen 
dan ook het protocol van de voetbalvereniging over, ook al betekent dit dat zaken wellicht iets anders 
lopen dan u gewend bent.  
 
Algemeen;  
- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop  
- Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts.  
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.  
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19).  
- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  
- Ga voordat je naar het voetbalveld vertrekt thuis naar het toilet.  
- Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.  
- Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.  
- Schud geen handen.  
- De vereniging is verantwoordelijk vanaf het hek bij het betreden en verlaten van het sportcomplex.        
Daarbuiten is het de verantwoordelijkheid van de ouder en/of kind.  
- De toiletten zullen alleen voor noodgevallen ter beschikking worden gesteld, waarbij er maar 1 kind 
per keer naar het toilet mag.  
- De vereniging zal voorzien in voldoende handzeep.  
- Wij vragen uw medewerking om de trainingstijden te respecteren en gaan ervanuit dat uw kind op 
het aangewezen tijdstip aanwezig is en opgehaald wordt. Dit om alles zo veilig mogelijk te laten 
verlopen.  
- Bij betreden van het complex zullen de kinderen direct naar de trainer gaan voor verdere instructies.  
- Na de training dienen de kinderen het complex direct te verlaten.  
- Er mag geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers en/of douches.  
- Indien u of uw kind zich niet aan de regels houdt m.b.t. de richtlijnen van het R.I.V.M., dan kunnen wij 
u of uw kind helaas niet meer welkom heten zolang de richtlijnen van het R.I.V.M. gelden. 
 
Bij aankomst en vertrek dient er steeds zoveel mogelijk rechts gehouden te worden. Dit wijst 
zich bij betreden van het terrein vanzelf. Er staan dranghekken die het in-en uitgaand publiek 
scheiden. Op de grond zijn er groene markeringen aangebracht die de afstand van 1,5 meter 
aangeven.  
 
Kinderen t/m 9 jaar mogen door de ouders naar de fietsenstalling gebracht worden, met in 
achtneming van 1,5 meter tussenruimte. 
 
Kinderen van 10 en 11 jaar mogen tot de parkeerplaats ( naast de sporthal) gebracht worden en 
zullen het laatste stukje naar het voetbalveld zelfstandig af moeten leggen.  
 
Kinderen vanaf 12 jaar moeten zelfstandig komen en daarbij allen de afstand van 1,5 meter bewaren.  


