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Beste sporters en toeschouwers,  
 
Vanaf september start het seizoen 2020-2021 met oefenwedstrijden en competitie voor de 
korfballers en maakt ook de Kombifit-sport weer haar sportieve uren.                                                             
 
De noodzakelijke maatregelen omtrent Covid-19 vragen een stuk verantwoordelijkheid van een 
ieder van ons om dit in goede banen te leiden en ook wat aanpassing op wat we normaal 
gesproken gewend waren.  
 
We doen een dringend beroep op alle gebruikers van onze accommodatie om je te houden aan 

de regels (ondanks je persoonlijke mening t.a.v. deze regels 😊). 
Alleen dan kunnen we op een verantwoorde manier samen sporten, langs de lijn staan en 
genieten van een welverdiend drankje en de gezelligheid na afloop! 
 
Helaas kunnen we in onze kantine wat minder gastvrij zijn dan dat we graag zouden willen 
vanwege de beperkte zitruimte. Dit betekent dat we mogelijk op zaterdagen rondom 
wedstrijden niet voor iedereen een zitplek binnen hebben (neem dus bij slecht weer een paraplu 
mee).  
 
We rekenen op jullie begrip. 
 
Namens Bestuur & TC  kv Stormvogels. 
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I. ALGEMENE REGELS: 
• Kom niet als er sprake is van verkoudheid, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of koorts (vanaf 

38 °C) bij jezelf of als hiervan sprake is binnen het huishouden. 
• Schud geen handen (dus ook niet met de scheidsrechter of tegenstanders). 
• Houd 1,5 m afstand. 
• Neem je verantwoordelijkheid. 

 
II. INSTRUCTIE TOESCHOUWERS, KANTINE, KLEEDKAMERS EN VERVOER 
 
1. Instructies toeschouwers (alleen tijdens wedstrijden): 
• Toeschouwers zijn alleen welkom tijdens (oefen)wedstrijden. 
• Houd onderling de 1,5m afstand aan. 
• Vermijd geforceerd stemgebruik. 

 
2. Instructies gebruik kantine: 
• De kantie is ingericht volgens de richtlijnen en kan alleen open blijven als iedereen zich aan 

de regels houdt. 
• Volg de aangegeven looproute bij binnenkomst en bij gebruik van de toiletten zoals 

aangegeven in de kantine zelf. 
• Ontsmet de handen bij binnenkomst. 
• Iedereen die het horecagedeelte van de kantine binnenkomt wordt verzocht zich te 

registreren bij binnenkomst (zie hiervoor de instructie ter plekke). 
• Het is niet toegestaan tafels, stoelen of barkrukken te verplaatsen.  
• Iedereen moet een zitplek hebben, het is niet toegestaan te blijven staan. Indien er geen 

zitplaatsen meer vrij zijn wordt je verzocht buiten te wachten. 
 

3. Instructies kleedaccommodaties 
• Kom indien mogelijk omgekleed naar de sportaccomodatie en douche bij voorkeur thuis.  
• Max. 4 personen per kleedruimte, maximaal 2 in de doucheruimte, houd ook hier 1,5 meter 

afstand (zie ook de bordjes in de kleedruimtes zelf).  
• Er zijn geen faciliteiten beschikbaar voor wedstrijdbesprekingen binnen. 

 
4. Instructies bij het vervoer: 
• Het advies is om een mondkapje te dragen vanaf 13 jaar. 
• Als je een mondkapje gebruikt is de richtlijn dat bij elke reis een schoon exemplaar opmoet. 

Heen en terug betekent dus twee mondkapjes mee.  
• Herbruikbare exemplaren moeten na gebruik op 60 graden Celsius worden gewassen met 

wasmiddel, maar zonder wasverzachter. 



 

 

III. INSTRUCTIES VOLWASSENEN SPORTERS(18+) 
 

5. Instructies korfbaltrainers,  coaches en spelers 18+: 
• Voor aanvang van een activiteit en na de activiteit de handen desinfecteren met handalcohol 

voor het opgaan/verlaten van het kunstgrasveld. De trainer/coach zorgt voor het 
klaarzetten van de desinfecterende middelen voor de start van de activiteit.     

• Tijdens het spel hoeft geen 1,5m afstand te worden gehouden, maar voorafgaand aan de 
training, bij rustmomenten (water drinken/bal niet in ’t vak) en na afloop 1,5m afstand 
houden. 

• Gebruik uitsluitend je eigen bidon. 
• De korven, manden en ballen en overig gebruikt materiaal, worden voor en na iedere 

activiteit gedesinfecteerd met schoonmaakmiddel (verdund bleekmiddel). 
• Voor- en na de wedstrijden worden sporters, coaches en begeleiders tot de toeschouwers 

gerekend.  
 

6. Instructies Kombifit wandelen,  fietsen en Jeu de Boules: 
• Voor aanvang van een activiteit en na de activiteit de handen desinfecteren met handalcohol. 

De desinfecterende middelen staan in de kantine.   
• Bij gebruik van Stormvogelsmaterialen deze zo mogelijk desinfecteren met 

schoonmaakmiddel (verdund bleekmiddel).  
 
7. Instructies Kombifit trainer en sporters: 
• Voor aanvang van de training en direct na de training de handen desinfecteren met 

handalcohol. De trainer zorgt voor het klaarzetten van de desinfecterende middelen voor de 
start van de activiteit.    

• Gebruik uitsluitend je eigen bidon. 
• Al het nodige materiaal, wordt voor en na iedere training gedesinfecteerd met 

schoonmaakmiddel (verdund bleekmiddel). 
 



 

 

IV. INSTRUCTIES JEUGD SPORTERS 
 

8. Instructies ouders/verzorgers jeugd: 
• Meld je kind in ieder geval af als er sprake is van verkoudheid, niezen, keelpijn, lichte hoest 

en/of koorts (vanaf 38 °C) bij het kind zelf of als hiervan sprake is binnen het gezin. 
• Meld je kind(eren) af in geval van afwezigheid voor de training via de groepsapp, zodat we 

rekening kunnen houden met de aantallen. 
• Als ouder/verzorger heb je bij trainingen geen toegang tot de sportaccommodatie. Het is 

brengen en halen vanaf het parkeerterrein. Indien kinderen met de fiets worden gebracht 
dan verzoeken we jullie kinderen te brengen tot aan het fietspad en niet de fietsenstalling in 
te rijden. Groepsvorming is niet toegestaan ~ houd het kort en veilig. 

• Alleen als je kind jonger dan 6 jaar is, is het toegestaan om één ouder of verzorger op de 
sportlocatie aanwezig te laten zijn.  Houd je daarbij aan het standaard protocol van 1,5 
meter. 

• Breng je kind niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de 
sportaccommodatie. 

• Geef kinderen die zelfstandig komen, onderstaande instructies mee. 
 
9. Instructies korfballende jeugd(leden): 
• Voor aanvang van een activiteit en na de activiteit de handen desinfecteren met handalcohol 

voor het opgaan van het veld. De trainer/coach zorgt voor het klaarzetten van de 
desinfecterende middelen voor de start van de activiteit.   

• Schud geen handen (dus ook niet van de scheidsrechter of tegenstander). 
• Gebruik uitsluitend je eigen bidon. 
• De korven, manden en ballen en overig gebruikt materiaal, worden voor en na iedere 

training gedesinfecteerd. 
• Kom uitsluitend naar de sportaccommodatie als je training of wedstrijd hebt en meld je af in 

geval van afwezigheid via de groepsapp. 
 
10. Instructies jeugdtrainers: 
 
Voor de D, E– jeugd en de Vroege Vogels geldt: 
• Voor aanvang van een activiteit en na de activiteit de handen desinfecteren met handalcohol 

voor het opgaan van het veld. De trainer/coach zorgt voor het klaarzetten van de 
desinfecterende middelen voor de start van de activiteit.   

• Er mag 1 ouder bij een kind jonger dan 6 jaar aanwezig zijn op de accommodatie. 
• De korven, manden en ballen en overig gebruikt materiaal, worden voor en na iedere 

training gedesinfecteerd.   
• Ouders geven via de groepsapp door als hun kind niet komt. 
• Houd als trainers onderling de 1,5 meter afstand aan. 
 
Voor de B, C -jeugd geldt: 
• Voor aanvang van een activiteit en na de activiteit de handen desinfecteren met handalcohol 

voor het opgaan van het veld. De trainer/coach zorgt voor het klaarzetten van de 
desinfecterende middelen voor de start van de activiteit.   

• De korven, manden en ballen en overig gebruikt materiaal, worden voor en na iedere 
training gedesinfecteerd. 

• Let er op dat de kinderen onderling ook de 1,5 meter in acht nemen en geef daarin als 
trainers onderling ook het goede voorbeeld ! 

• Ouders of de kinderen zelf, geven via de groepsapp door als men niet komt. 
• Houd als trainers onderling de 1,5 meter afstand aan. 
 
 


