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PROTOCOL MET COVID-19 MAATREGELEN 

Datum:  20-09-2021 (ingangsdatum 25-09-2021) 
Opgesteld:  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. 
 
Basis regels 
Iedereen dient zich te houden aan de basisregels zoals gesteld door de overheid: 

- Bij klachten blijf thuis 

- Was vaak je handen 

- Schud geen handen 

- Hoest en nies in je elleboog 

- Gebruik papieren zakdoekjes 

- 1,5 meter blijft een veilige afstand 

 

Praktische zaken 

Enkele praktische zaken geldend voor onze locaties: 
- Ballenhok: maximaal 1 persoon binnen. 

- 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). 

- Buiten de trainingen en wedstrijden is het complex gesloten. 

- 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. 
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Trainingen 
Trainingen conform trainingsoverzicht zoals wordt gedeeld door de Technische Commissie.  
 
Kleedkamers 
Gebruik van de kleedkamers is toegestaan. 
 
Wedstrijden 
Wedstrijden zijn toegestaan. 
 
Publiek 
Publiek is toegestaan. 
 
Kantine - terras 
In overleg met kantine beheerder kan gebruik gemaakt worden van de kantine en het terras 
(sluitingstijd uiterlijk 0.00 uur). 
 
Terras: mogelijk zonder Coronatoegangsbewijs (gebruik dan de toiletten in de kleedkamers). 
 
Kantine: bezoek is alleen mogelijk met geldig Coronatoegangsbewijs (conform corona check 
app). Maximaal bezoekers capaciteit van 75%. Aangezien we normale dagen (m.u.v. activiteiten) 
niet aan dit aantal komen, zijn beheersmaatregelen niet nodig. 
Afhalen van consumpties aan de bar en deze buiten nuttigen is mogelijk zonder 
Coronatoegangsbewijs. 
 
Activiteiten 
De vereniging kan evenementen organiseren waarbij andere regels gelden (zoals 
toegangscontrole d.m.v. de CoronaCheck-app en registratieplicht). Hierover worden de leden 
apart geïnformeerd. 
 
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.  
 
Contactpersonen 
Vragen / opmerkingen / adviezen: 
Contactpersoon Corona algemeen: Frank Groenen   tel. 06-50861980 
Bij geen gehoor   Jos van den Broek   tel. 06-53792777 
Contactpersoon Corona kantine: Harrie Sas   tel. 06-42741073 
 
Discipline  
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 


