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• Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd 
de aanwijzingen van de trainer opvolgen;   

 

• Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;   
 

• Breng je kind(eren) alleen naar het sportpark wanneer er een training voor jouw kind(eren) 
gepland staat;   

 

• Breng je kind(eren) niet naar het sportpark als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid en/of koorts;   

 

• Breng je kind(eren) niet naar het sportpark als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 
38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je 
kind weer laten sporten en naar buiten;   

 

• Breng je kind(eren) niet naar het sportpark als iemand in jouw huishouden positief getest 
is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste 
contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na 
het laatste contact;   

 

• Laat het kind, voor zover mogelijk, alleen naar het sportpark komen.  
 

• Brengt u uw kind toch weg, dan mag er maar 1 kind in deze auto weggebracht (of het is 
een ander gezinslid) worden. Dus niet carpoolen met andere kinderen.  

 

• U stopt bij de poort laat het kind eruit, u blijft zelf zitten en rijdt na het uitstappen van uw 
kind direct weer door. U stapt niet uit!  

 

• U mag het sportpark niet betreden. Niet vóór, tijdens of nà de training.  
 

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

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

• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en 
bestuursleden;    

 

• Direct na de training halen de ouder/verzorger de kinderen op van het sportpark op de 
parkeerplaats; Zorg dat u op tijd weer bij het sportpark bent om uw kind weer op te halen, 
zodat deze niet hoeft te wachten  

 

• Zorg dat u tijdens de training telefonisch bereikbaar bent voor de trainer 


