Corona protocol Celeritas korfbal
Dit protocol gaat in op 5 juni 2020 om 12:00 uur

Aankomst / Vertrek
Op het complex worden de looproutes aangegeven. Voor de korfbal wordt het grote hek bij de
containers gebruikt als in- en uitgang. Bij aankomst gaat de speler gelijk naar het deel van het veld van
zijn/haar training en wacht op 1.5 afstand van iedereen tot de training begint. Bij vertrek pakken de
spelers op aanwijzen van de coördinator hun fiets en vertrekken meteen. De trainingstijden zijn zo
gekozen dat er geen teams tegelijk aankomen of vertrekken. Tijdens de training is er een
coronacoördinator aanwezig.
Ouders zijn niet welkom op het complex en na de training gaat iedereen gelijk naar huis. Spelers zijn niet
eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig

Afstand houden
De doelgroep tot en met 12 jaar hoeft tijdens de training geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en
tot de trainers.
De doelgroep 13 tot en met 18 jaar hoeven tijdens de training geen 1,5 meter afstand te houden. Er
moet wel 1,5 meter afstand gehouden worden tussen de jongere(n) en de volwassen trainers. Bij andere
activiteiten moeten de 13 tot en met 18 jarigen wél 1,5 meter afstand houden.
Voor de leeftijd t/m 18 jaar zullen af en toe onderlinge oefenwedstrijden georganiseerd worden binnen
de aangegeven trainingstijden doordeweeks of op zaterdagen

Trainingstijden
We trainen in groepen van hooguit 15 personen per vak (30m x 30m). De trainingen zijn op dinsdag en
vrijdag en de tijden voor de trainingen zijn als volgt:
18.30 – 19.25 uur

(leeftijd 4 t/m 12 jaar, 6-15 personen)
(leeftijd 13 t/m 18 jaar, 10-15 personen)

19.40 – 20.35 uur

(leeftijd 13 t/m 18 jaar, 20-30 personen)

20.45 - 21.45 uur

(vanaf 19 jaar, max 4-10 personen)

en op zaterdagen:
10.00 – 18.00 uur

Optie voor extra training/sportactiviteiten,
bijv. oefenwedstrijden (alleen voor 4 t/m 18 jaar)

Gebouw en materiaal
Het gebouw kantine en kleedkamers zijn gesloten. De spelers gaan voor de training thuis naar het toilet
en wassen thuis hun handen. Indien nodig kan er gebruik gemaakt worden van de toiletten kunnen
gebruikt worden. De ingang is via de reguliere ingang bij de kantine en de uitgang aan de zijkant van het
gebouw. Er komt een bord op de deur dat aangeeft of het toilet bezet is. Per toilet is slechts 1 persoon
toegestaan. Er zijn zeep en papieren handdoekjes beschikbaar op de toiletten.
Trainingsmaterialen worden voor en na de training schoongemaakt door de trainers en bij binnenkomst
van de jeugd staan er ontsmettingsmiddelen om de handen te ontsmetten. Het materiaal wordt
klaargezet en opgeruimd door de trainers. Er is maximaal één persoon tegelijk aanwezig in het
materiaalhok. Spelers kunnen zelf een bidon meenemen die alleen voor eigen gebruik is. De bal mag
tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden.
Zowel de AED als ook het EHBO materiaal is beschikbaar. In het materialenhok staat een EHBO kit. De
AED hangt in de kantine.

Overig
Je blijft thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°); Als de corona coördinatoren constateren dat iemand
verkoudsheidsklachten heeft wordt deze verzocht naar huis te gaan.
Niet-leden zijn ook welkom om te komen trainen, maar zij moeten vooraf aangemeld worden en er kan
meegetraind worden zolang de groepsgrootte daardoor niet meer dan 15 spelers wordt.
Middels een mailing naar al onze leden en trainers zal het protocol gedeeld worden zodat een ieder
weet waar hij aan toe is. Tevens zullen de maatregelen ook op de vereniging zichtbaar zijn en is de
corona coördinator aanwezig voor verdere toelichting.
We gaan er vanuit dat de maatregelen nageleefd zullen worden. Hier zullen de corona coördinatoren op
toezien Bij het niet volgen van de maatregelen zal er eerst gewaarschuwd worden, daarna een gesprek
(met de ouder)s en in het uiterste geval zal de toegang tot de training ontzegd worden.

