
Regels voor ouders/bezoekers sportpark De Hut en kantine 
 

• Tot nader order worden bij de trainingen voor de jeugd géén 
kleedkamers gebruikt. Jeugdspelers kleden zich thuis om en gaan direct 
na de training weer naar huis.  

• Spelers, trainers en begeleiders volgen de looplijnen in de 
kleedaccommodatie: aan de voorkant naar binnen, aan de achterkant 
naar buiten. 

• Tot nader order worden bij de wedstrijden voor de jeugd géén 
kleedkamers gebruikt. Jeugdspelers kleden zich thuis om en gaan direct 
na de wedstrijd weer naar huis.  

• Het is voor ouders niet toegestaan de kleedaccommodatie te betreden. 
• Wanneer personen (van 13 jaar en ouder) uit meerdere huishoudens in 

één auto zitten is het dringend advies om een mondkapje te dragen. 
• Houd op het sportpark 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en de 

medewerkers.  
• Bezoekers vullen (vrijwillig) hun contactgegevens in bij binnenkomst: 

volledige naam, datum, tijdstip van binnenkomst, emailadres en 
telefoonnummer. Dit is t.b.v. de uitvoering van een eventueel bron- en 
contactonderzoek door de regionale GGD. 

• In de kantine en op het terras mag je alleen zitten, niet staan.  
• Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke 

huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar 
zitten. 

• Aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke 
huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar 
zitten.  

• Volg de met pijlen uitgezette looproutes. 
• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.  
• Was bij binnenkomst en na het toiletbezoek grondig je handen.  
• Betaal contactloos (pin of mobiel).  
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, hoesten, verhoging en/of koorts, of bij plotseling verlies 
van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). 

• Blijf ook thuis indien een huisgenoot bovenstaande klachten heeft. 
• Maak bij klachten direct een afspraak voor een coronatest. 
• Breng de trainer/leider op de hoogte, hij/zij zal dit dan direct verder 

communiceren met de betreffende coördinator binnen de vereniging 



• Teams waarin een speler, speelster en/of staflid klachten heeft, mogen 
blijven trainen en wedstrijden spelen met uitzondering van de persoon in 
kwestie. Het is aan eenieder om zelf te bepalen om dit wel of niet te 
doen. Dit zal te allen tijden worden gerespecteerd. 

 
Om ieders gezondheid en veiligheid te waarborgen is het belangrijk deze 
afspraken na te komen. Ook willen we dat het  sportpark en de kantine de rest 
van het seizoen open blijven en dat boetes worden voorkomen. Spreek elkaar 
dus aan als de afspraken niet worden nageleefd. Samen gaan we ervoor om er 
een sportief en gezellig seizoen van te maken. 
 
Namens bestuur en teamleiders alvast bedankt voor de medewerking! 


