
 

Protocol voor ouders/verzorgers van jeugdleden  

1. informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiënerichtlijnen en zorg dat ze altijd de 

aanwijzingen van de begeleiding op het sportpark opvolgen;  

2. zorg dat uw kind altijd in het bezit is van uw contactgegevens zoals 06-nummer; 

3. ben tijdens de training van uw kind bereikbaar op uw 06-nummer; 

4. Indien mogelijk komt uw kind op eigen gelegenheid naar het sportpark; 

5. breng uw kind(eren) alleen naar het sportpark wanneer er een training voor jouw kind(eren) 

gepland staat;  

6. Kleedkamers & kantine blijven ook nog steeds gesloten. Douchen en bezoek aan toilet is dus niet 

mogelijk op het sportpark. Houd hier rekening mee bij het wegbrengen van uw kind; 

7. breng uw kind(eren) niet naar het sportpark als uw kind klachten heeft van neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid en/of koorts;  

8. breng uw kind(eren) niet naar het sportpark als iemand in uw huishouden koorts heeft (vanaf de 38° 

C) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u uw kind weer laten 

sporten en naar buiten;  

9. breng uw kind(eren) niet naar het sportpark als iemand in uw huishouden positief getest is op het 

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;  

10. reis alleen met uw kind(eren) of kom met personen uit uw huishouden;  

11. voor het wegbrengen (wagen) maakt u gebruik van de ingang aan de Olympialaan. Voor het 

ophalen (wagen) maakt u gebruik van de poort bij het parkeerterrein aan het Oberonplein; 

12. als ouder/verzorger heeft u géén toegang tot het sportpark. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de 

training van uw kind(eren). Kinderen van de JO8- teams zullen door hun trainer(s) bij de poort worden 

opgehaald en afgezet;  

13. kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het sportpark;  

14. volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, beheerders en 

bestuursleden. Deze zijn te herkennen door de gekleurde hesjes; 

15. als ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één 

ouder/verzorger op het sportpark aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar 

geldende protocol nageleefd moet worden;  

16. direct na de training haalt u uw kind(eren) op van het sportpark/de afgesproken plek. Zorg ervoor 

dat dit moment zo kort mogelijk is. 


