
 

 
Beste Leden, Ouders, Trainers, 
 
Eerst en vooral zijn we blij dat we in deze vreemde tijden opnieuw mogen voetballen. Als 
club voelen wij natuurlijk ook de verantwoordelijkheid om onze sportactiviteiten in veilige 
omstandigheden te laten verlopen. 
 
Natuurlijk zijn we hiervoor als club ook afhankelijk van jullie steun en vragen wij iedereen 
(leden, ouders, trainers, … ) om zich ook verantwoordelijk te gedragen tegenover anderen. 
Dit in het belang van ons allemaal. 
 
Hieronder vinden jullie de richtlijnen die wij vragen te volgen bij het betreden van de club. 
 
Mogen wij vragen deze richtlijnen aandachtig te lezen en op te volgen. 
 
Alvast bedankt. 
Het bestuur 
 

Richtlijnen voor de leden: 

- Heb je koorts of ben je ziek? Blijf dan thuis. 
- Moet je hoesten of niezen? Doe dit in de plooi van je arm. 
- Je komt net voor aanvang van de training toe in gepaste kledij om de training meteen 

te kunnen starten. 
- Vanaf U13 en ouder draag je een mondmasker tot de training van start gaat. 
- Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan. 
- Iedereen voorziet zijn eigen fles water of drinkbus. Het is ook niet toegestaan om 

flessen of drinkbussen door te geven/te delen met anderen. 
- De trainer is de enige persoon die het materiaal mag ophalen voor de training en 

aanraken tijdens/na de training.  (Met uitzondering van de ballen. ) 
- Was en desinfecteer je handen voor en na de training. 
- Breng zelf een flesje desinfecterende gel mee. 
- Na de training neem je thuis onmiddellijk een douche. 
- Alle kledij die gedragen wordt tijdens de training moet na de training meteen 

gewassen worden. 
 

Richtlijnen voor de ouders: 

- Geef je kind zijn/haar eigen drinkbus mee. 
- Ouders dragen op de hele site een mondmasker. 
- We voorzien een takeaway plaats zodat je de kantine niet hoeft te betreden om iets 

te drinken. 
- Bewaar steeds 1.5 meter afstand met andere ouders. 
- Desinfecteer de handen van uw kind alvorens ze starten met de training. 
- Wordt je kind ziek korts na een training? Verwittig dan onmiddellijk de club en de 

trainer. 
 



 

Richtlijnen voor de trainers: 

De trainer zal:  

- Steeds het goede voorbeeld geven inzake deze maatregelen. 
- Steeds een mondmasker dragen (ook tijdens de training). 
- Geen fysiek contact hebben met de leden. 
- Registreren wie op de training aanwezig is. 
- Al het gebruikte materiaal desinfecteren na de training. 
- Er mee op toezien dat ouders zich ook houden aan de maatregelen. 

 

Bedankt voor jullie steun om van onze site een veilige plaats te maken! 

 

 

 


