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PROTOCOL MET COVID-19 MAATREGELEN
Datum:
Opgesteld:

12-03-2021
Bestuur AAC-Olympia

Complex Sportpark De Polenkamp te Horssen en sportpark D’n Heppert te Altforst
Aan alle trainers, leiders, spelers, ouders, supporters, sponsoren, bezoekende verenigingen en
andere belangstellende,
Naar aanleiding van het Corona-virus en de hieraan gekoppelde overheidsrichtlijnen, heeft het
bestuur van AAC-Olympia dit protocol opgesteld. Het protocol geeft afspraken en richtlijnen weer
die op onze complexen gelden, dit om overdracht van eventuele besmettingen te voorkomen cq
minimaliseren. Het protocol is met zorg opgesteld en op de locaties zijn/worden de noodzakelijke
maatregelen getroffen. Bij vragen/opmerkingen/verbeterpunten, neem dan contact met ons op.
Wij willen benadrukken dat de mogelijkheden geheel vrijwillig zijn. Kom je niet, is dat prima! Laat
het wel even je leider weten.
Zijn er leiders welke liever geen training geven, dan is dat ook prima! Overleg met ouders of zij
de training dan over kunnen nemen.
Basis regels
Iedereen dient zich te houden aan de basisregels zoals gesteld door de overheid:
- Bij klachten blijf thuis
- Bij benauwdheid/koorts/positief getest van je huisgenoten: blijf thuis
- Houd 1,5 meter afstand (m.u.v. tijdens trainingen)
- Groepen van maximaal 2 personen
- Was vaak je handen
- Schud geen handen
- Hoest en nies in je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes
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Praktische zaken
Enkele praktische zaken geldend voor onze locaties:
- Ballenhok: maximaal 1 persoon binnen en mondkapje dragen (mondkapje is op te halen
bij Frank Groenen).
- Gebruik je eigen ballencontainer.
- Voorkom gebruik van hesjes. Na gebruik deze wassen en zorg dragen dat deze voor de
volgende trainingsdag retour zijn.
- Horssen: In het ballenhok is hygiëne gel en een verbandtrommel met
wegwerphandschoenen aanwezig.
- Altforst: In de bijkeuken is hygiëne gel en een verbandtrommel met
wegwerphandschoenen aanwezig.
- Spelers zorgen zelf voor eigen bidons (zowel bij wedstrijden als bij trainingen).
- Blijf niet onnodig op het complex.
- Vanaf 13 jaar ook voor en na de training niet met meer dan 2 personen bij elkaar
- Buiten de trainingen en wedstrijden is het complex gesloten.
- Niet spugen / neus ledigen op het veld.
- Niet schreeuwen en/of zingen.
- Leiders dienen aanwezigheid van spelers tijdens trainingen / wedstrijden voor zichzelf
inzichtelijk houden tot 2 weken terug, zodat deze informatie bij eventuele navraag vanuit
GGD gedeeld kan worden.
Looproutes
Horssen:
De toegang en verlaten van het complex gaat via het autopad. Aanvullende afspraken:
- Ouders wachten buiten het terrein (op de parkeerplaats of nabij de weg) op de spelers en
houden zich hier ook aan de richtlijn.
- Breng en haal je kind alleen.
- Leiders van JO6 t/m JO11 halen de kinderen voor de training/wedstrijd bij de poort op en
brengen de kinderen na de training/wedstrijd bij de poort terug.
Altforst:
De toegang van het complex gaat via de auto ingang. Dit is een breed pad en geeft daarmee
mogelijkheden dat als je elkaar tegen komt, voldoende afstand kunt houden.
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Trainingen
Trainingen conform onderstaand trainingsoverzicht voor leden tot en met 26 jaar
(keeperstrainingen gaan niet door om vermenging tussen groepen te voorkomen). Een
trainingsvorm van wedstrijden tussen verschillende teams van onze eigen vereniging is
toegestaan. Informeer wel de Technische Commissie en locatiebeheerder.

Voor leden van 27 jaar en ouder is het mogelijk om met z’n vieren te trainen (rekening houdend
met 1,5 meter afstand) onder organisatie en begeleiding van je trainer/elftalleider. Maximaal 4
tweetallen gelijktijdig op een veld waarbij een duidelijk afscheiding met pionnen is gemaakt.
Kleedkamers
De kleedkamers zijn gesloten. Na de training dient u het complex z.s.m. te verlaten.
Kantine
De kantine is gesloten. Na de training dient u het complex z.s.m. te verlaten.
Wedstrijden
Alle wedstrijden zijn geannuleerd.
Publiek
Publiek is niet toegestaan.
Positieve corona test
Bij een positieve corona test van speler of vrijwilliger, vragen wij u contact met ons op te nemen
en mee te werken aan bron- en contactonderzoek van de GGD.
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Contactpersonen
Iedere trainer / leider is verantwoordelijke op naleving van de regels rondom zijn / haar team.
Indien dit niet te combineren valt met zijn / haar werkzaamheden, draagt het elftal zelf zorg voor
iemand die dit verzorgt.
Vragen / opmerkingen / adviezen:
Contactpersoon Corona algemeen: Frank Groenen
Bij geen gehoor
Jos van den Broek
Contactpersoon Corona kantine:
Harrie Sas

tel. 06-50861980
tel. 06-53792777
tel. 06-42741073

Discipline
We zijn genoodzaakt om strikt te zijn op deze regels. Leiders en bestuur hebben het recht om
trainingen stop te zetten of spelers weg te sturen als niet aan de afspraken gehouden worden, wij
gaan er echter vanuit dat dit niet nodig is.
Wij rekenen op ieders discipline zodat we leuk, fris en sportief onze grote hobby kunnen
beoefenen. Spreek elkaar ook gerust aan als het niet gaat zoals bedoeld!
Allemaal alvast bedankt, veel plezier, geniet en blijf gezond!
Bestuur AAC-Olympia

