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Aanleiding  

Op dinsdag 21 april 2020 heeft premier Rutte middels een persconferentie bekend gemaakt dat 

kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf 29 april onder begeleiding weer mogen gaan trainen zonder 

rekening te hoeven houden met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Ook de oudere kinderen tot 

en met 18 jaar is het toegestaan onder begeleiding de training te hervatten, echter voor hen geldt de 

onderlinge afstand van 1,5 m wel.  

Concreet betekent dit dat de jeugd tot en met de O12, uitgezonderd de dispensatie spelers van 13 

jaar, naast trainingen ook onderlinge oefenwedstrijdjes mogen spelen. Voor de oudere teams O13  

tot en met de O19 geldt dat een aangepaste trainingsmethode dient te worden ontwikkeld.  

Op vrijdag 24 april is het “Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 

jaar” van het NOC*NSF verschenen met richtlijnen voor gemeenten en uitvoerende partijen, zoals 

sportverenigingen. Uitgangspunt voor dit protocol is het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het 

RIVM.  

Het protocol van de NOC*NSF vormt de basis voor dit document “Protocol hervatting voetbal 

trainingen jeugd t/m O19” waarin voor OVC’85 een club-specifiek protocol voor het opstarten van de 

trainingen is vastgelegd.  

Het allerbelangrijkste hierbij is dat de gezondheid van onze kinderen en hun begeleiding voorop staat 

en dat wij hen in staat willen stellen binnen de kaders zo veilig mogelijk op onze club te kunnen gaan 

sporten.  

Let op!  

De gedragsregels die in dit protocol omschreven zijn, zijn specifiek voor het voetballen in deze tijd 

van Corona en betreffen een aanvulling op de algemene gedragsregels die bij OVC’85 van 

toepassing zijn. Ook deze aanvullende gedragsregels dienen door iedereen die op de velden van 

OVC’85 aanwezig is of op Sportpark de Bilderberg onderweg naar de voetbalvelden  is of weer naar 

huis gaat, te worden opgevolgd. Het niet opvolgen van deze gedragsregels kan leiden tot 

ontzegging van de toegang tot het veld. Daarnaast kan dit leiden tot stopzetting van alle 

trainingen en zelfs tot afsluiting van onze velden.   

Dit protocol is goedgekeurd door de Gemeente Renkum, treedt in werking vanaf 29 april 2020 en 

geldt tot nader orde.  

 

Datum start trainingen  

De eerste training zal plaatsvinden op zaterdag 2 mei 2020. Het corona-toezicht is geregeld vanuit 
het bestuur. 

Wanneer de overige trainingen kunnen starten is afhankelijk of er voldoende corona-toezichthouders 
zijn. Alleen als alle tijdvakken voor corona-toezicht, zie pagina 8, zijn ingevuld door 2 personen, kan 
er die dag getraind worden. Op zaterdag wordt voor de week daarna besloten op welke dagen 
getraind kan worden. 
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Organisatie en verantwoordelijkheid  

De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van dit protocol ligt bij het bestuur van 

OVC’85. Het protocol is tot stand gekomen in onderling overleg met vertegenwoordigers van de 

jeugdstaf van de club en is goedgekeurd door de Gemeente Renkum. Daarnaast is er over dit 

protocol overleg geweest met MHCO.  

Zoals in het protocol van het NOC*NSF omschreven heeft de club een taak in de eerstelijns 

handhaving van het protocol. Deze eerstelijns handhaving is van toepassing op de voetbalvelden en 

voor haar eigen leden. De eerstelijns handhaving van OVC’85 op het openbaar gebied van sportpark 

de Bilderberg beperkt zich tot de in dit protocol expliciet omschreven zaken en door clubleden uit te 

voeren acties om het begeleid sporten op onze club mogelijk te maken.  

Tijdens de georganiseerde trainingen is er altijd minimaal één Corona-toezichthouder aanwezig op 

het terrein van OVC’85. Deze persoon ziet toe op de naleving van dit protocol en draagt een eigen 

hesje en is daardoor zichtbaar aanwezig op de club.  

In het begin zal dagelijks de uitvoerbaarheid van dit protocol worden geëvalueerd en daar waar nodig 

bijgesteld. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door de Corona-werkgroep. 

  

Contactgegevens  

Als bijlage aan dit protocol is een lijst met contactgegevens toegevoegd. In verband met de AVG-wet 

wordt deze bijlage alleen verstrekt aan het bestuur, jeugdstaf, Corona-werkgroep en de gemeente.  

  

Communicatie  

Dit protocol wordt onder alle leden van OVC’85  verspreid en tevens op de website geplaatst.  

Eventueel benodigde ad hoc communicatie naar de (ouders van) leden van OVC’85 is over het 

algemeen goed geregeld doordat elk team zijn eigen teammanager en appgroep heeft en via de 

leeftijd coördinatoren snel kunnen worden voorzien van actuele informatie.  

  

Afstemming met de gemeente Renkum  

Voorafgaand aan de start van de trainingen heeft er overleg plaatsgevonden met de Gemeente 

Renkum welke dit protocol heeft goedgekeurd.   

Contactpersoon van OVC voor de gemeente is: 

Wim Liet, telefoonnummer: 06-55744873,  emailadres: penningmeester@ovc85.nl 

Contactpersoon van de gemeente is:  ? 

  

Afstemming met overige gebruikers Sportpark de Bilderberg  

Contactpersoon MHCO:  Margreet van der Zee 

Contactpersoon Locomotion:  Petra van der Schans 
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Contactpersoon beachvolley: Harry Popken 

 

Openstelling voetbalvelden   

De velden van OVC zijn alleen geopend ten tijde van de georganiseerde trainingen en enkel voor de 

leden die daar op dat moment trainingen of onderlinge wedstrijden hebben of geven, begeleiden of 

coachen (of daar van en naartoe gaan). Vanuit de gemeente is besloten dat  alleen de velden B en C 

gebruikt kunnen worden. 

Buiten de trainingen en wedstrijden zijn de velden afgesloten en is betreding ook verder niet 

toegestaan! Dit is m.u.v. het bestuur, vaste medewerkers en door het bestuur expliciet aangewezen 

personen. 

Aan leden wordt gevraagd niet te vroeg te komen (maximaal 10 minuten voordat de training start) en 

na de training direct te vertrekken en niet langer dan de eigen training te blijven hangen op het veld. 

Het is ook op grond van het beleid van de gemeente (noodverordening) niet toegestaan in groepjes 

te blijven rondhangen op de Sportlaan en omgeving.  

  

Openstelling clubhuis en kleedkamers 

Het clubhuis en het kleedkamergebouw zijn gesloten. 

De corona-toezichthouder heeft een sleutel van de kleedkamers om handen wassen door trainers 

mogelijk te maken. 

 Kinderen dienen thuis naar de WC te gaan en hun bidon te vullen, niet op de club!  

  

Vervoer van en naar de club  

We adviseren dringend dat de kinderen op de fiets,  zelfstandig of onder begeleiding van hun eigen 

ouder,  naar de Bilderberg komen.  

Ieder kind wordt bij de slagboom afgeleverd en vervolgt zelfstanding of onder begeleiding van de 

corona-toezichthouder zijn weg.   

Indien kinderen gebracht worden met de auto, dan gelden daarvoor de “normale” Corona 

maatregelen zoals door de Gemeente Renkum afgekondigd:  

 bij het afzetten: de ouder dient in de auto te blijven, het kind af te zetten op de aangewezen 

plaats, en direct weer te vertrekken (kiss&ride);  

 bij vertrek: de ouder plaats haar/zijn voertuig op de betreffende aangewezen plaats, en haalt 

zijn kind lopend bij de slagboom op en houdt hierbij de 1,5 m in acht. 

    

Gereguleerde toegang tot het sportpark  

• Ouders en andere volwassenen hebben geen toegang tot de velden van OVC’85 en mogen 

niet voorbij de slagboom op de Sportlaan, met uitzondering van ouders van de CL op 
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zaterdag en andere volwassenen die een vaste taak uit te voeren hebben, zoals training 

geven of coachen.   

• Voor kinderen van de CL mag er één ouder als begeleider mee naar het veld.  

• De toegang tot de velden gaat via een gereguleerde route, zie bijlage voor plattegrond. 

  

Fietsenstalling  

•  In verband met de bereikbaarheid voor nooddiensten dienen fietsen in de daarvoor 

bestemde fietsenstalling te worden geplaatst. De fietsenstalling wordt uitgebreid met het 

parkeergedeelte links van de fietsenstalling om zo de 1,5 m te kunnen waarborgen. 

  

Aanwezigheid ouders/begeleiders  

Ouders en andere volwassenen zijn niet toegestaan de trainingen bij te wonen. Dit geldt ook voor 

eventuele oefenpartijen. Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders die een vooraf vastgestelde 

taak te vervullen hebben (i.e. coachen of fluiten) en de ouders van de CL.  

  

Vastgestelde taken  

Alleen personen ouder dan 18 jaar met een vastgestelde taak hebben toegang tot het terrein van 

OVC’85. Vastgestelde taken zijn:  

- Corona-coördinator 

- Corona-toezichthouder  

- Teamstaf  

- Beheer accommodatie 

- Bestuurslid.  

Andere personen verkrijgen zonder toestemming geen toegang tot het terrein. Toestemming kan 

alleen worden gegeven door het bestuur.  

  

Sanitaire voorzieningen  

De toiletten zijn dicht. Alleen in geval van hoge uitzondering kan van het toilet gebruik gemaakt 

worden. De corona-toezichthouder  is de enige met een sleutel van het toilet. Hij/zij zal het toilet 

openen en na ieder toiletbezoek de contactpunten in het toilet schoonmaken met 

schoonmaakdoekjes en direct daarna het toilet weer sluiten.  

Laat kinderen voor de training thuis naar het toilet gaan! 

 

Hygiëne 

Iedereen dient voor vertrek zijn of haar handen thuis met zeep te wassen . De trainers desinfecteren 

hun handen voor verzamelen materialen en na het opruimen van de materialen. Hiertoe is een fles 

handalcohol in het materialenhok aanwezig. 
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Trainingsmateriaal 

Elk team heeft zijn eigen materialen. Deze worden niet gedeeld. Rouleren of uitlenen is niet 

toegestaan. Trainingsmateriaal (hoedjes) wordt alleen aangeraakt door de trainer. De hesjes worden 

na ieder gebruik door de trainers zelf gewassen. Ballen hoeven niet schoon gemaakt te worden. 

   

Hoeveelheid teams en aantal kinderen per team  

 

Categorie  Aantal teams  Aantal kinderen per team  Leeftijd (ca)  

CL 1 16 6 

O8 3 9 7 

O9 6 8 8  

O10 4 9 9  

O11 4 12 10  

O12 4 10 11  

O13 3 16 12/13 

O14 3 15 13 

O15 2 15 14 

O17 5 16 16 

O19 2 16 17-18 

MO13 1 11 12 

MO15 1 16 14 

Mo17 1 16 16-17 

 

Trainingsschema en schema corona-toezichthouders 

Er wordt getraind van maandag t/m zaterdag. Als alles goed verloopt zullen op zaterdagen 

oefenwedstrijden gehouden kunnen worden. Trainen en het spelen van oefenwedstrijden kan alleen 

als er voldoende corona-toezichthouders zijn. 
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Maandag 
Veld B 

Aantal 
spelers max 
aanwezig 

Maandag 
Veld C 

Aantal spelers max 
aanwezig 

Toezicht 
tijdsblokken 

15.30-16.30 25 16.30-17.30 37 15.00-17.15 

16.00-17.00 37 18.00-19.00 27 17.15-19.45 

18.30-19.30 31 19.30-20.30 29 19.45-einde (21.30) 

 

Dinsdag 
Veld B 

Aantal 
spelers max 
aanwezig 

Dinsdag 
Veld C 

Aantal spelers max 
aanwezig 

Toezicht 
Tijdsblokken 

17.00-18.00 30 16.30-17.30 37 16.00-18.45 

18.30-19.30 33 18.00-19.00 28 18.45-einde (21.00) 

20.00-21.00 28 19.30-20.30 32  

     

 

Woensdag 
Veld B 

Aantal 
spelers max 
aanwezig 

Woensdag 
Veld C 

Aantal spelers max 
aanwezig 

Toezicht 
Tijdsblokken 

15.30-16.30 35 15.00-16.00 32 14.30-16.45 

16.00-17.00 37 16.30-17.30 36 16.45-19.15 

18.30-19.30 27 18.00-19.00 31 19.15-einde (21.00) 

20.00-21.00 29 19.30-20.30 32  

 

Donderdag 
Veld B 

Aantal 
spelers max 
aanwezig 

Donderdag 
Veld C 

Aantal spelers max 
aanwezig 

Toezicht 
Tijdsblokken 

15.45-16.45 voetbalschool   voetbalschool 

18.30-19.30 29 18.00-19.00 31 16.30-19.00 

20.00-21.00 32 19.30-20.30 28 19.00-einde (21.30) 

 

Vrijdag 
Veld B 

Aantal 
spelers max 
aanwezig 

Vrijdag 
Veld C 

Aantal spelers max 
aanwezig 

Toezicht  
tijdsblokken 

17.00-18.00 - 16.30-17.30 -  

18.30-19.30 26 18.00-19.00 - 18.00-einde (20.00) 

20.00-21.00 - 19.30-20.30 -  

 

Zaterdag 
Veld B 

Aantal 
spelers max 
aanwezig 

Zaterdag 
Veld C 

Aantal spelers max 
aanwezig 

Toezicht 
Tijdsblokken 

8.30-9.30 25 + aantal 
ouders ivm 
jongste jeugd 

9.00-10.00 Wedstrijdjes O12 8.00-10.30 

10.00-11.00 Wedstrijdjes 
O12 

10.30-11.30 Wedstrijdjes O12 10.30-einde (13.30) 

11.30-12.30 Wedstrijdjes 
O12 

12.00-13.00 Wedstrijdjes O12  
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Voetbal voor niet leden  

Op dit moment is er geen mogelijkheid tot het volgen van proeflessen en is het niet toegestaan om 

een vriendje of vriendinnetje die geen teamlid is mee te nemen 

   

  

Samen zijn we 

OVC’85! 
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Bijlage 1  

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 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind 

weer laten sporten en naar buiten;    

  

• blijft 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;   

  

• douche thuis en niet op de sportlocatie;  

  

• vermijd het aanraken van je gezicht;   

  

• schud geen handen;   

  

• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga 

direct daarna naar huis.  
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Bijlage 2 

Instructie trainers  t/m 12 jaar 

Algemeen: 

• Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar OVC’85. Wanneer spelers toch gebracht of 

gehaald moeten worden, blijft de ouder achter de slagboom en gaat de speler zelfstandig 

naar de fietsenstalling en/of veld. Dit geldt ook bij het ophalen. 

• Er wordt getraind op veld B en C. 

• Contact tussen ouders en trainers verloopt via de telefoon of app. 

• Spelers komen  maximaal 10 min voor aanvang van de training en gaan direct na de training 

weer naar huis. 

• Wijs kinderen erop dat ze thuis direct hun handen wassen na de training. 

• Er is geen kleedkamer of toilet beschikbaar op het terrein. 

• Spelers gaan voor de training thuis naar het toilet en wassen voor vertrek hun handen. 

• Spelers mogen geen vriendjes of vriendinnetjes meenemen naar de training die geen lid zijn 

van OVC’85. 

• In de teams t/m O12 mogen absoluut geen spelers of kinderen meedoen die 13 jaar of ouder 

zijn. Zij kunnen aansluiten bij een O13 team die trainen volgens  het “1,5 mtr-protocol” 

• De VTON-app heeft de vaste leerlijn voor de pupillen tijdelijk vervangen voor extra 

uitdagende en leuke trainingen met oefenstof waarin de spelers hun energie kwijt kunnen.  

• Er bestaat ook een VTON Play app voor spelers om thuis mee aan de slag te gaan met leuke 

voetbalmoves. 

Voorbereiding: 

• De trainer desinfecteert zijn handen met de handalcohol in het ballenhok voordat hij de 

materialen verzamelt. 

• De trainer is ruim van te voren aanwezig om de training uit te zetten voordat de spelers 

arriveren. Hiervoor is er tussen ieder trainingsblok 30 minuten gepland zodat startende en 

eindigende teams elkaar niet kruisen en de trainers tijd hebben om het veld uit te zetten. 

• Ieder team stopt en start daarom exact op de juiste tijd! 

• Spelers arriveren maximaal 10 minuten van te voren en komen zonder ouder(s) naar het 

veld. 

• De trainer vraagt, voordat de training begint, aan alle kinderen of ze niet verkouden zijn, 

gezinsleden niet ziek zijn en of ze hun handen hebben gewassen voordat ze naar de training 

kwamen. 

Tijdens de training: 

• De trainer blijft zelf zoveel mogelijk op1,5 mtr afstand van de spelers en mede-trainers. 

• Wanneer een speler een lichte blessure oploopt op de training, probeer dan zoveel mogelijk 

op afstand te helpen.  

• Ouders blijven niet bij de training kijken. 

• De trainer verplaatst tijdens de training zelf de hoedjes en ruimt ze na afloop zelf weer op. 

Kinderen raken de hoedjes niet met hun handen aan. 

• De hesjes worden na ieder gebruik meegenomen en thuis gewassen door de trainer.  
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Na de training: 

• De training stopt exact op tijd. 

• De kinderen pakken hun spullen en vertrekken direct na de training. Ze mogen niet blijven 

hangen op het veld of bij de fietsen. 

• Trainer ruimt de goaltjes, ballen en hoedjes op en desinfecteert na afloop zijn handen met de 

handalcohol in het ballenhok. (ballen en de hoedjes hoeven niet schoongemaakt te worden) 

• Trainer wast thuis de gebruikte hesjes. 
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Bijlage 3  

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers   
  

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:  

  

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar 

je training gaat geven;   

• bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook 

onderling.    

• zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld 

moeten worden;   

• vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is 

op geen enkel moment toegestaan;   

• zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt 

beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;   

• maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 

jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;   

• ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten 

hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);   

• wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;   

• help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer 

dat niet gebeurt;   

• houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk 

contact); 

• weet vooraf wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit;   

• 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 direct naar huis gaan;   

• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen 

noodzakelijk is;   

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

• was of desinfecteer je handen na iedere training;   

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts;   

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten;   
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• blijft 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.  
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Bijlage 4  

Voor sporters  
  
We adviseren 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 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.  
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Bijlage 5 

Voor ouders en verzorgers  
  

We adviseren 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 

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 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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Bijlage 6  

Routing velden OVC’85 
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Hek C-veld

Kinderen lopen om het hekwerk van het veld naar hun traningsvak/verzamelplaats
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Bijlage 7 

Trainingsschema incl. mogelijkheid oefenwedstrijden 

 

Zie hiervoor het actuele rooster op de website van OVC’85 

 

https://www.ovc85.nl/ 

 

 

  

  


