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Protocol  
Openstelling sport- en beweegactiviteiten 
voor kinderen en jongeren 

Dit protocol is voor het opstarten van georganiseerde en begeleide sport-, scouting- en 
beweegactiviteiten door verenigingen of professionals in de buitenlucht in de gemeente Zeist 
voor kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar. 
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Protocol Openstelling sport- en beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren 

Dit protocol is voor het opstarten van georganiseerde en begeleide sport-, scouting- en 
beweegactiviteiten door verenigingen of professionals in de buitenlucht in de gemeente Zeist 
voor kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar. 

Op dinsdag 21 april 2020 maakte Premier Rutte bekend dat kinderen t/m 12 jaar en jeugd in de 
leeftijd van 13 t/m 18 jaar, voorlopig tot 20 mei 2020, weer georganiseerd en onder begeleiding 
samen mogen sporten en bewegen in de buitenlucht.  

We moeten met elkaar op een verantwoorde manier de sport- en beweegactiviteiten voor 
kinderen en jeugd weer mogelijk maken. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente dit 
Protocol ‘Openstelling sport- en beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren’ opgesteld waar 
iedere aanbieder zich aan dient te houden. 

Aanbieders (vereniging of professional) die een sport-, scouting- of beweegactiviteit willen 
organiseren in de gemeente Zeist moeten een digitaal aanvraagformulier ‘Georganiseerde 
sport- scouting- en beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren’ invullen en indienen bij de 
gemeente voor toestemming. In bijlage 1 vind je een voorbeeld van dit aanvraagformulier. Het 
officiële aanvraagformulier moet online worden ingevuld en ingediend via de volgende link: 
https://nl.surveymonkey.com/r/36F7T9D  
Het aanvraagformulier zal worden beoordeeld en er volgt een terugkoppeling naar de 
aanbieder. De tijden van de training/activiteit worden per accommodatie/locatie geregistreerd en 
beheerd om overlap te voorkomen en de veiligheid te kunnen waarborgen. 

Jullie als aanbieders zijn verantwoordelijk voor de activiteit zelf en het handhaven van het 
protocol. Belangrijk is dat de gezondheid van de kinderen, de trainers/begeleiders en ouders 
altijd voorop staat. Vanuit de gemeente zal hier indien nodig ook op worden gehandhaafd. Maar 
laten we er gezamenlijk voor zorgen dat dit niet nodig is. De sportaccommodaties blijven buiten 
de activiteiten om verboden terrein. Voor openbare locaties geldt ook de groepsvormings- en 
afstandsmaatregel buiten de trainingen/activiteiten om. Zie punt 4 in het protocol. Het is niet 
toegestaan wedstrijden, competities, toernooien, activiteiten voor 18 jaar en ouder of binnen 
activiteiten te organiseren. Ook zijn vergaderingen/bijeenkomsten in kantines, clubhuizen, 
kleedkamergebouwen en andere ruimten niet toegestaan. 

Er zijn posters ontwikkeld met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters, in 
bijlage 2 van dit document vind je de links naar de verschillende documenten. In bijlage 3 zijn 
de hygiëne maatregelen van NOC-NSF toegevoegd. En daarnaast zijn in bijlage 4 de adviezen 
van NOC-NSF voor sporters en ouders/verzorgers te vinden.  

We vragen jullie ook om na te denken over het aanbieden van activiteiten voor niet-leden. 
Mocht je hier ondersteuning bij nodig hebben neem dan contact op met buurtsportcoach Joska 
le Conté van Sportief Zeist (joska@sportiefzeist.nl).  
 
Overige vragen kunnen worden gericht aan buurtsportcoach Joska le Conté van Sportief Zeist 
of accountmanager Sport Carlijn van Houselt van gemeente Zeist (c.van.houselt@zeist.nl).  
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Protocol Openstelling sport- en beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren 

1.  Aanbieder: 

-     iedere aanbieder (vereniging of professional) die een georganiseerde en begeleide sport-, 
scouting- of beweegactiviteit buiten op een sportaccommodaties of andere openbare locatie wil 
organiseren moet hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente Zeist door middel van het 
aanvraagformulier ‘georganiseerde en begeleide sport-, scouting- en beweegactiviteiten voor 
kinderen en jongeren in de buitenlucht’. Een voorbeeld hiervan is te vinden in bijlage 1, de 
aanvraag moet online worden ingediend via de https://nl.surveymonkey.com/r/36F7T9D; 

-  wil je in de openbare ruimte een training/activiteit organiseren (dus niet op een bestaande 
sportaccommodatie), dan kun je kiezen uit de voorgeselecteerde locaties. Mocht de locatie van 
voorkeur hier niet bij staan, dan kun je daarvoor een verzoek indienen. De ingediende locatie 
zal apart worden beoordeeld; 

-  wil je op een bestaande sportaccommodatie een training/activiteit organiseren dan moet dit in 
overleg met de betreffende vereniging die regulier gebruik maakt van die accommodaties; 

-       stel een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de accommodatie/locatie en voor de 
gemeente; 

-    neem de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht (zie bijlage 3); 

-  Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Jeugd van 13 t/m 18 
moeten 1,5 meter afstand bewaren.  

-    houd de kantine, clubhuis, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes gesloten. Zorg dat de 
sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters. Alleen het toilet mag 
in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden en zorg dat ten allen tijde EHBO materialen (en indien 
beschikbaar) een AED bereikbaar zijn en niet achter slot en grendel zitten. Bij voorgaande geldt 
met naleving van de hygiëneregels en de afstandsmaatregelen; 

-    stel één of meerdere herkenbare coronaverantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat er altijd 
iemand herkenbaar aanwezig is op de accommodatie/locatie wanneer er gesport wordt (bijv. 
met hesje); 

-    volg de specifieke richtlijnen op van de landelijke (sport)bond/koepelorganisatie/vereniging) die 
van toepassing is op jouw activiteit. 

-  zorg voor voldoende tijd tussen de trainingen/activiteiten zodat groepen niet met elkaar in 
aanraking komen; 

-    wijs kinderen en ouders erop niet eerder dan 10 minuten voor de training/activiteit aan te komen 
bij de accommodatie/locatie en dat ze direct daarna naar huis gaan; 

-    Indien kinderen zich moeten verkleden voor de training/activiteit moet dit thuis gebeuren; 

-    instrueer trainers/begeleiders over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier 
training/activiteit kunnen uitvoeren; 

https://sportiefzeist.nl/coronavirus-sport/
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-    communiceer de (hygiëne)regels van je accommodatie/locatie met je trainers/begeleiders, 
kinderen en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen en hang deze zichtbaar op de 
ingang van de accommodatie/locatie én bij de plek op de accommodatie/locatie waar de 
training/activiteit wordt uitgevoerd; 

-    instrueer trainers/begeleiders dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken 
op ongewenst gedrag;  

-    zorg op de accommodatie/locatie voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min 
mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie/locatie. Houd de 1,5 meter 
onderlinge afstand in acht; 

-    zorg dat er een duidelijk aanrijdroute van auto’s en fietsen is zodat trainers/begeleiders en 
kinderen de accommodatie/locatie op een veilige manier kunnen betreden; 

-    zorg waar nodig voor persoonlijke hygiëne middelen en schoonmaakmiddelen voor materialen 
(water, zeep en voldoende papieren handdoekjes); 

-    stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie/locatie af op welke wijze het protocol op 
de diverse plekken van de accommodatie/locatie moet worden uitgevoerd. 

  

2.     Trainers/begeleiders: 

-    voor zover dat kan, komen trainers/begeleiders zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de 
accommodatie/locatie waar de training/activiteit wordt gegeven; 

-    trainers/begeleiders moeten de training/activiteit goed voorbereiden. Voor 13 t/m 18 jaar geldt 
houdt 1,5 meter afstand ook onderling;  

-    laat de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen delen; 

-    vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar moet ten 
alle tijden worden vermeden. Tenzij het een van oorsprong gemengd team/groep betreft, maar 
dan moet de hele groep de afstandsmaatregel van 1,5 meter handhaven; 

-   Het gebruik van muziek is alleen toegestaan als dit vereist is voor de uitoefening van de 
training/activiteit en als dit niet tot overlast leidt voor omwonenden. Achtergrond muziek is niet 
toegestaan;  

-    zorg dat de training/activiteit klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat ze gelijk 
kunnen beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen; 

-    maak vooraf (gedrags)regels aan de kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 
jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden; 

-    wijs kinderen op het belang van goed handen wassen en laat kinderen geen handen 
schudden/vastpakken; 

-    help kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 
gebeurt; 
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-    houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers/begeleiders (geen lichamelijk 
contact); 

-    weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden; 

-    volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 

-    laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De 
kinderen moeten na afloop direct vertrekken; 

-    laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de 
training/activiteit direct naar huis gaan; 

-    zorg dat er geen toeschouwers/ouders zijn op de accommodatie/locatie, ook niet tijdens het 
halen en brengen, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;   

-    Volg de hygiënemaatregelen op (zie bijlage 3). 

3.     Controle en handhaving: 

-    Degene die de training/activiteit organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de 
activiteit zelf en het handhaven van het protocol; 

-  Indien een aanbieder niet handelt volgens het protocol, zal hier indien nodig op worden 
gehandhaafd;  

-     Sport-, scouting- en beweegactiviteiten zonder verenigings- of professionele begeleiding zijn 
verboden in de openbare ruimte. Dit wordt gehandhaafd op basis van art. 2.2 (1,5 meter norm, 
3 personen) en 2.1 van de noodverordening (samenkomst) (Onder professionele begeleiding 
wordt verstaan personen verbonden aan een vereniging en of in uitvoering van beroep of 
bedrijf; 

-  Degene die de training/activiteit organiseert en begeleidt stuurt onbevoegden weg die de 
buitensportaccommodaties betreden, op de momenten dat de door verenigingen en 
professionals georganiseerde en begeleide sport-, scouting- en beweegactiviteiten (voor 
kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar) plaatsvinden. Alleen wanneer deze 
onbevoegden naar herhaald verzoek niet weggaan kan de politie worden ingeschakeld en zal 
hierop worden gehandhaafd op basis van de APV; 

-    Buiten de door verenigingen en professionals georganiseerde en begeleide sport-, scouting- en 
beweegactiviteiten voor kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar om, blijven 
buitensportaccommodaties verboden terrein voor onbevoegden en hierop zal worden 
gehandhaafd op basis van de APV; 

-  Het is niet toegestaan wedstrijden, competities of toernooien te organiseren. Sport-, scouting- 
en beweegactiviteiten voor 18 jaar en ouder zijn verboden. Het is voor alle leeftijden niet 
toegestaan om binnen activiteiten te organiseren. Vergaderingen/bijeenkomsten in kantine, 
clubhuis, kleedkamergebouw(en) en andere ruimten niet toegestaan. 
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Bijlage 1 Voorbeeld ‘Aanvraagformulier georganiseerde en begeleide sport-, scouting- en 
beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren in de buitenlucht’ 
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Er kan gekozen worden uit onderstaande locaties. Locaties van bestaande verenigingen 
(voetbalvelden etc.) kunnen alleen in overleg met de betreffende vereniging gebruikt worden. 
Stem dit dus af voordat de aanvraag wordt ingediend. Daarnaast is er onderaan de optie 
anders, namelijk met de mogelijkheid om zelf een locatie aan te dragen. Deze locatie zal 
worden beoordeeld door de werkgroep. 

 

anna Paulownalaan trapveldje 

atletiekbaan Dijnselburg 

bartimeus Cruijfcourt 

bisonveld aan de woudenbergseweg 

calisthenics park bij CCZ 

christelijke Lyceum Lindenlaan, grote sportveld achterzijde 

couwenhovenseveld 

driebergseweg- Blikkenburgerlaan, grasveld achterzijde Parkstate A & B 

erasmuslaan, stuifzandvlakte 

freerun park Marijkelaan 

golfbaan de Pan 

golfterrein Schaerweijde 

het zwarte plein, MaMeJoH gelegen tussen de Marsmanstraat en M. Stokestraat 

hockeyvelden Schaerweijde 

hockeyvelden SV Phoenix 
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honk- en softbalterrein Phoenix 

inline skatebaan Blikkenburg 

koelaan, jeu de boulebaan Les Cailloux (buiten baan) 

koppelveld 

manege Zeisterbos (buiten bak) 

mariannelaan - het oude BZO terrein 

Nijenheim flat 90-Griftflat - voetbalkooi + grasveld  

op Dreef - grasveld / park naast de school 

prinses Irenelaan - de Stuifheuvel 

prinses Maxima manege (buiten bak) 

scouting de bison (eigen terrein) 

scouting de woudlopers (eigen terrein) 

scouting luchtvaartgroep Zeist (eigen terrein) 

scouting prinses Amaliagroep (eigen terrein) 

scouting Rambinnetgroep (eigen terrein) 

scouting sleutelgroep Zeist (eigen terrein) 

slotlaan, walkartpark, verharde middenplein  

stal Schaerweijde (buiten bak) 

survivalterrein Dijnselburg 

tennisbanen Shot 

tennisbanen TV Bosch en Duin 

tennisbanen TV Griffensteijn 
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thorbeckeplanstoen 

torteltuin Den Dolder 

voetbalvelden FZO 

voetbalvelden Jonathan 

voetbalvelden Patria 

voetbalvelden Saestum 

voetbalvelden SV Zeist 

vrije School, Socrateslaan achterzijde grasveld 

waterwinpark 

wilhelminapark, grasveld Huydecoperweg 

Anders namelijk (graag ook adres benoemen): 
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Bijlage 2 Posters en informatieborden downloaden 
 
Er zijn posters ontwikkeld met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters: 

Download hier poster voor bestuurders, accommodatiebeheerders en sportaanbieder  
Download hier poster voor trainers, begeleiders en vrijwilligers  
Download hier poster voor ouders en verzorgers  
Download hier poster voor sporters  

Daarnaast is er een set met informatieborden ontwikkeld die clubs en sportaanbieders helpen 
hun sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken: 

Download hier alle informatieborden in één pdf  

Of download de informatieborden als losse pdf: 

Download hier het informatiebord pijl 1 

Download hier het informatiebord pijl 2 

Download hier het informatiebord pijl 3 

Download hier het informatiebord pijl 4  

Download hier het informatiebord houd 1,5 meter afstand 

Download hier het informatiebord gesloten 

Download hier het informatiebord geen toegang 

Download hier het informatiebord kantine gesloten 

Download hier het informatiebord fijn dat je er weer bent 

Download hier het informatiebord max. aantal mensen op deze accommodatie 

Download hier het informatiebord was je handen voor en na de training 

Download hier het informatiebord douche thuis en niet op de club 

Download hier het informatiebord vermijd aanraken van je gezicht 

Download hier het informatiebord schud geen handen 

Download hier het informatiebord aanwezigheid max. 10 minuten vooraf 

Download hier het informatiebord na afloop meteen naar huis 

Download hier het informatiebord kleedkamers gesloten 

Download hier het informatiebord neem je eigen bidon mee 

https://sportiefzeist.nl/coronavirus-sport/
https://nocnsf.nl/media/2672/sportprotocol-poster-bestuurders-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2675/sportprotocol-poster-trainers-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2673/sportprotocol-poster-ouders-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2674/sportprotocol-poster-sporters-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2694/sportprotocol-informatieborden-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2687/sportprotocol-informatiebord-pijl-1-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2688/sportprotocol-informatiebord-pijl-2-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2689/sportprotocol-informatiebord-pijl-3-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2690/sportprotocol-informatiebord-pijl-4-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2681/sportprotocol-informatiebord-houd-1-5-meter-afstand-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2680/sportprotocol-informatiebord-gesloten-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2679/sportprotocol-informatiebord-geen-toegang-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2682/sportprotocol-informatiebord-kantine-gesloten-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2678/sportprotocol-informatiebord-fijn-dat-je-er-weer-bent-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2684/sportprotocol-informatiebord-max-aantal-mensen-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2693/sportprotocol-informatiebord-was-je-handen-voor-en-na-de-training-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2677/sportprotocol-informatiebord-douche-thuis-en-niet-op-de-club-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2692/sportprotocol-informatiebord-vermijd-aanraken-van-je-gezicht-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2691/sportprotocol-informatiebord-schud-geen-handen-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2676/sportprotocol-informatiebord-aanwezigheid-max-10-minuten-vooraf-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2685/sportprotocol-informatiebord-na-afloop-meteen-naar-huis-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2683/sportprotocol-informatiebord-kleedkamers-gesloten-hr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2686/sportprotocol-informatiebord-neem-je-eigen-bidon-mee-hr.pdf
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Bijlage 3 Hygiënemaatregelen 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

 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 nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

 houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 

 hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 ga voordat je naar de club 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; 
 vermijd het aanraken van je gezicht; 
 schud geen handen; 
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Bijlage 4 Maatregelen voor sporters en ouders/verzorgers 

Voor sporters 

NOC-NSF adviseert om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); 

 blijf thuis 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; 

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

 meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je 
gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom; 

 kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat; 
 reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; 
 kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 
 kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn 

gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 
 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie 

en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 
 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, 

buurtsportcoaches en bestuursleden; 
 sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen 

(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij 
sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 

 gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt 
worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met 
water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. 
Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen; 

 neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
 verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie. 

Voor ouders en verzorgers 

NOC-NSF adviseert om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

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

 stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 
 meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je 

gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom; 
 breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw 

kind(eren) gepland staat; 
 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts; 
 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie 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; 
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 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie 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 kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 
dagen na het laatste contact; 

 reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden; 
 breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 
 als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel 

voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren); 
 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie; 
 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders 

en bestuursleden; 
 als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan 

om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon 
geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden; 

 direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de 
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 
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