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Corona protocol  SV Leunen 

Sportpark blijft gesloten buiten jeugdtrainingstijden 

Buiten de begeleide trainingen voor de jeugd blijft het sportpark gesloten voor alle overige 

activiteiten. Dit betekent dat het niet mogelijk is om bijeenkomsten, individueel sporten of andere 

activiteiten op het sportpark te houden.  

Kleedlokalen en kantine gesloten 

Ook kleedlokalen en kantine blijven in deze situatie volledig gesloten. Neem daarom bij voorkeur 

geen waardevolle spullen mee naar de training. Laat bijvoorbeeld mobiele telefoons en geld thuis. 

Dit betekent dus ook dat spelers thuis moeten douchen. 

Aanwezigheid voor- en na training 

Om onnodige aanwezigheid op het sportpark te beperken is het volgende afgesproken. Je bent niet 

langer dan tien minuten voordat een training begint aanwezig op het sportpark. Bij het betreden van 

het sportpark ga je via de aangegeven ingang direct naar het veld waarop je traint. Na afloop verlaat 

je het sportpark ook direct via de aangegeven uitgang.   

Ouders 

- Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen 

gelegenheid naar het sportpark. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is 

- Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens 

als na de training van je kind(eren). 

- Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij het sportpark. Zorg ervoor dat dit moment zo 

kort mogelijk is 

Algemene richtlijnen 
- per 10 kinderen is één trainer/begeleider benodigd, maximale groepsgrootte van 20 spelers 
- Een trainer gaat voorafgaand aan de training alleen materialen halen 
- Trainers 1,5 meter afstand van elkaar en van spelers/speelster 
- Trainers en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de maatregelen.  
- Trainers in de categorie t/m JO19 kunnen gebruik maken van hesjes, pionnen en ballen.  
- Trainers zorgen dat de gebruikte materialen gedesinfecteerd worden. De club zorgt voor 
desinfectiemiddelen in het materialenhok en voor een buitenkraan 
- Er mag geen eigen eten worden meegenomen 
- Drinken meenemen is toegestaan 
- Kom in sportkleren naar SV Leunen 
- Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet en was je handen met zeep 
- Volg altijd de aanwijzingen van trainers of (corona)coördinatoren op -> Coördinator is herkenbaar 
aan een hesje 
- Blijf thuis als symptomen hebt van verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

- EHBO / troosten binnen 1,5m is toegestaan . 
- Volg verder de protocollen van het NOC-NSF via  https://nocnsf.nl/sportprotocol. -> deze kunnen 

elke dag worden aangepast. 

https://nocnsf.nl/sportprotocol

