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A   Inleiding 

Door het kabinet is verdere verruiming van de Corona maatregelen aangekondigd waardoor 

er naast trainingen meer mogelijk is. Dit betekent dat er weer: 

• wedstrijden mogelijk zijn voor alle teams, ook tegen clubs van buiten af; 

• kleedkamers open kunnen; 

• gedoucht mag worden; 

• openstelling van de kantine mogelijk is.  

De 1,5 meter handhaving op het complex en de velden, alsmede in de kleedkamers en 

kantine blijft een aandachtspunt. Hierbij is met name aandacht nodig t.a.v. de communicatie 

en wegbewijzering.  

Om de verdere openstelling te realiseren is het eerdere plan van aanpak geactualiseerd, 

uiteraard met inachtneming van de maatregelen zoals omschreven in de meest recente 

protocollen. Delen die niet meer relevant zijn, zijn weggelaten dan wel aangepast. 

Op het complex kunnen in de maximale omvang 250 mensen aanwezig zijn per wedstrijdveld 

en daarnaast nog 100 mensen in de kantine. Dit zonder dat nadere registratie t.b.v. contact 

onderzoek noodzakelijk is, te weten: 

• 6 wedstrijdvelden, 250 personen per wedstrijdveld (zie protocol 

verenigingsbestuurders bullits 14 en 15) 

• 100 personen in de kantine 

o Wij gaan vooralsnog van de volgende verdeling uit 

▪ 60 personen ouder dan 18 jaar en  

▪ 40 personen jonger dan 18 jaar 

o Er zal met name ook actief aan “crowd control” gedaan moeten worden 

De rol van de Corona Coördinatoren is overgegaan in die van een Locatie Coördinator. De 

Locatie Coördinatoren voor Reiger Boys zijn: 

• Dick Kuijl  Voorzitter  06 - 204 091 67 

• Wil Verkooijen  Vice-voorzitter 06 - 221 484 92 

Dit zijn de contactpersonen voor de gemeente Heerhugowaard en Heerhugowaard Sport NV 

en de interne escalatiepunten indien nodig. 

De stewardsrol is komen te vervallen. De verantwoordelijkheden ten aanzien van 

handhaving van de coronaregels worden voor de trainingen en (oefen)wedstrijden bij de 

teams zelf (trainers/begeleiders/teamcoaches) neergelegd en vanaf 29/8 op de zaterdagen 

bij de verenigingsdienst ten aanzien van het gehele complex, zie Algemeen B. In geval van 

escalatie kan er contact opgenomen worden met de Locatie Coördinatoren. 
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De opstartplanning voor het seizoen 2020/2021 ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

• Start van alle trainingen 
o Heren/vrouwenselectie vanaf 21/7 op KGV volgens het trainingsschema 
o Overige selectieteams vanaf 3/8 in ieder geval op veld 2, veld 3 en het KGV 

volgens het trainingsschema (rekening houdend met datum uitgifte sleutels) 
o Overige teams 17/8 in ieder geval op veld 2, veld 3 en KGV volgens 

trainingsschema  
o Kleedkamers en douches 

▪ Vanaf 8/8 weer geopend voor alleen heren/damesselectie 
▪ Vanaf 15/8 weer geopend voor alle teams 
▪ NB vanaf 18 jaar en ouder houdt rekening met 1,5 meter afstand! 

• Binnen teams dienen waar nodig afspraken gemaakt te worden 
over het aantal spelers dat vóór en na afloop van de wedstrijd 
tegelijk gebruik maakt van de douche- en kleedruimte.  

• Houd rekening met meer tijd voor het omkleden, zodat de 
wedstrijd op tijd kan beginnen.  

• Kom indien mogelijk omgekleed naar de sportaccommodatie 
(dit kan met name gelden voor de pupillen en de overige 
thuisspelende teams).  

• Oefenwedstrijden 
o Vanaf 8/8 

▪ Alleen heren/vrouwenselectie op het KGV 
o Vanaf 15/8 

▪ Alle teams op aanvraag bij leeftijdscoördinatoren  
o Uitgangspunt oefenwedstrijden 

▪ In principe op een wedstrijdveld en anders op eigen veld/ trainingsslot 
of ruilen in overleg met andere teams 

o Kleedkamers en douches 
▪ Vanaf 8/8 weer geopend voor alleen heren/vrouwenselectie 
▪ Vanaf 15/8 weer geopend voor alle teams 
▪ NB vanaf 18 jaar en ouder houdt rekening met 1,5 meter afstand! 

• Binnen teams dienen waar nodig afspraken gemaakt te worden 
over het aantal spelers dat vóór en na afloop van de wedstrijd 
tegelijk gebruik maakt van de douche- en kleedruimte.  

• Houd rekening met meer tijd voor het omkleden, zodat de 
wedstrijd op tijd kan beginnen.  

• Kom indien mogelijk omgekleed naar de sportaccommodatie 
(dit kan met name gelden voor de pupillen en de overige 
thuisspelende teams).  

o Ontvangstdienst 
▪ Dient te worden geregeld door leeftijdscoördinatoren/ teammanager 

o Kantine 
▪ 15/8 ‘s geopend vanaf 10:30 uur en keuken gesloten 
▪ 22/8 ‘s geopend vanaf 9:30 uur en keuken gesloten 
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• Bekerwedstrijden 
o Starten vanaf 29/8 
o Verenigings- en ontvangstdienst 

▪ Worden ingepland vanaf 8:00 op zaterdagen 
▪ Er wordt vanaf 29/8 ook weer door de ontvangstdienst aan de teams 

limonade en thee verstrekt met plastic bekers op de zaterdagen 
o Kantine 

▪  Zaterdag geopend vanaf 8:00 uur en keuken geopend 
• Competitie 

o Start 19/9 
o Verenigings- en ontvangstdienst 

▪  worden ingepland vanaf 8:00op zaterdagen 
o Kantine 

▪  zaterdag weer hele dag open vanaf 8:00 
 

Naast dit protocol zijn er aparte documenten opgesteld voor: 

• Scheidsrechters; 

• Ontvangstdienst; 

• Verenigingsdienst. 

Deze worden separaat verspreid onder betrokkenen. 
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B   Algemeen 

• Aangezien nu naast de trainers, begeleiders en spelers ook weer ouders/verzorgers, 

vrijwilligers en overige bezoekers toegestaan zijn op het complex, is het van belang 

dat iedereen de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht neemt en niet op 

het complex verschijnt indien: 

• Ze klachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts 

• Iemand in zijn/haar huis koorts heeft (vanaf 38 graden Celsius) en/of 

benauwdheidsklachten. Pas als iedereen thuis 24 uur geen klachten heeft, 

dan mag het kind komen trainen. 

• Iemand in zijn/haar huishouden positief getest is op COVID-19. Omdat het 

kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan 

worden, moet hij/zij thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

• Ouders, leden, trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te 

analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen 

kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend 

arts. 

• Wie zijn verplicht 1,5 meter te bewaren?: 

o Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 

jaar en ouder, tenzij met tot hetzelfde huishouden behoort. Vanaf 3 personen 

kan er worden gehandhaafd op die 1,5 meter. 

• Wie hoeven er geen 1,5 meter te bewaren?: 

o Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 

afstand te houden.  

o Leden van één huishouden hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te 

houden. 

o Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.  

• In de onderstaande tabel zijn de onderlinge combinaties weer gegeven indien men 

niet tot één huishouden behoort:  

1,5 meter afstand Tm 12 jaar 13 tot 18 jaar 18 jaar en ouder 

Tm 12 jaar Nvt Nvt Nvt 

13 tot 18 jaar Nvt Nvt 1,5 meter 

18 jaar en ouder Nvt 1,5 meter 1,5 meter 

 

• Vermijd als trainer/begeleiders en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals 

schreeuwen, dit geldt vanzelfsprekend ook voor bezoekers. Spreek elkaar waar nodig 

hierop aan!  

• De verantwoordelijkheden ten aanzien van de handhaving van de coronaregels zijn 

nu als volgt belegd: 

1. Trainingen 
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▪ trainer (alle teams) c.q. aanvoerder (Heren 3 t/m Heren 8) c.q. team 
manager (Heren 1 en 2, Vrouwen 1 en 2) is verantwoordelijk voor het 
team vanaf aankomst tot en met vertrek 

2. (Oefen)wedstrijden 
▪ trainer (alle teams) c.q. aanvoerder (Heren 3 t/m Heren 8) c.q. team 

manager (Heren 1 en 2, Vrouwen 1 en 2) is verantwoordelijk voor 
team vanaf aankomst tot en met vertrek 

▪ de scheidsrechter heeft hier vóór en tijdens de wedstrijd ook een 
adviserende rol in. In het bijzonder bij teams met spelers van 18 jaar 
en ouder (zie protocol KNVB). 

3. In geval van interne escalatie: trainer=>  leeftijd coördinatoren => locatie 
coördinatoren. 

• Op de zaterdagen vanaf 29/8 is de verenigingsdienst ook weer ingepland en dan is 
diegene verantwoordelijk voor het gehele complex (incl. kantine) c.q. het primaire 
aanspreekpunt. Dus niet voor de teams zelf! In geval van escalatie kan er contact 
opgenomen worden met de Locatie Coördinatoren zoals vermeld in de inleiding. 
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C  Rij- en looproutes (zie bijlage 1 schets 1A) 

• Aangezien iedereen in principe weer welkom is op het complex is de naleving van de 

1,5 meter afstand de grootste uitdaging. 

a. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 

jaar en ouder, tenzij men tot hetzelfde huishouden behoort. Vanaf 3 

personen kan er worden gehandhaafd op die 1,5 meter. 

• Middels wegbewijzering wordt de route op het complex weergegeven, de 

belangrijkste punten zijn: 

o Clubgebouw begane grond  

▪ Alleen te betreden door trainers/ begeleiders/verzorgers en spelers op 

de begane grond 

▪ Route van en naar de velden wordt aangeduid middels wegbewijzering 

▪ Iedereen dient zich aan de wegbewijzering te houden, spreek elkaar 

waar nodig er op aan! 

▪ De trainer/begeleider/teamcoach is verantwoordelijk voor het team. 

• In geval van nalatigheid kan de vereniging een boete van € 4.000,=  worden 

opgelegd. Houd 1,5 meter afstand, een overtreding kan leiden tot een boete van  

€ 390,=. Indien sprake is van nalatigheid zal Reiger Boys deze boetes verhalen op 

trainers/begeleiders/leden/ouders en/of verzorgers. 
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D   Veiligheid & hygiëne  

• Het is van belang dat iedereen de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht 

neemt en niet op het complex verschijnt indien: 

• Ze klachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts 

• Iemand in zijn/haar huis koorts heeft (vanaf 38 graden Celsius) en/of 

benauwdheidsklachten. Pas als iedereen thuis 24 uur geen klachten heeft, 

dan mag het kind komen trainen. 

• Iemand in zijn/haar huishouden positief getest is op COVID-19. Omdat het 

kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan 

worden, moet hij/zij thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

• Voor alles geldt:  gebruik je gezonde verstand !  

• Ouders, leden, trainers, begeleiders, spelers en vrijwilligers dienen waar mogelijk zelf 

hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met 

anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je 

behandelend arts. 

• Hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Ga voordat je gaat trainen of een wedstrijd hebt thuis naar het toilet. 

• Kom niet eerder dan nodig voor aanvang van de training of wedstrijd op het complex. 

• Was voor je training of wedstrijd thuis je handen met water en zeep (minimaal 20 

seconden). 

• Neem je eigen gevulde bidon mee naar de training of wedstrijd.  

• Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen. 

• Indien je toch naar het toilet moet, was daarna dan je handen. De toiletten zijn weer 

beschikbaar. Het verzoek is om de toiletten netjes achter te laten.  

• De toiletten worden op maandag, woensdag en vrijdag gereinigd.  

• Je kunt bij Reiger Boys weer douchen vanaf 15 augustus, hierbij is het wel van belang 

indien de spelers vanaf 18 jaar wel 1,5 meter afstand houden in de kleedkamer, dit 

kan betekenen dat er in shifts dient te worden gedoucht, dit is de 

verantwoordelijkheid van de trainer/begeleider van het team. 

• De EHBO-koffer en AED bevinden zich tegenover het Wedstrijdsecretariaat. Het 

Wedstrijdsecretariaat is weer geopend echter iedereen wordt verzocht alleen indien 

nodig de ruimte te betreden en rekening te houden met de 1,5 meter.  
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E   Trainers en begeleiders 

• De trainers en hun assistenten vragen vóóraf aan iedere afzonderlijke speler of aan 

de onderwerpen van veiligheid- en hygiëneregels genoemd onder de eerste bullit 

onder D is voldaan! Pas daarna starten zij hun training. 

• De trainer/ begeleider/ teamcoach is verantwoordelijk dat het team inclusief hijzelf 

zich houdt aan alle in dit document genoemde regels en voorschriften. 

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens 

trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het 

voor de sport noodzakelijk is. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening 

dienen spelers van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, 

waaronder in de kleedkamers en in de kantines. 

• Houd als trainer/ begeleider 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, 

tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport. 

• Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. 

• Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals 

schreeuwen. 

• Wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen 

high fives. 

• Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde 

contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een 

overwinningsmomenten of tijdens een wissel. 

• Zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan 

noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd). 

• Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train 

zo veel mogelijk in vaste groepen. 

• Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna 

grondig je handen. 

• Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper 

met (keepers)handschoenen. 

• Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt. 

• Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen. 

• Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 

wanneer dat niet gebeurt. 

• Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van 

materialen. 

• Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. 

• Laat 18 jaar en ouder spelers tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter 

afstand houden. 

• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en 

wisselspelers onderling, ook in de dug-out. 
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• Trainers zorgen dat de materialen en ballen uit het ballenhok worden gehaald. 

Maximaal 1 trainer tegelijk in het ballenhok. 

• Trainers en assistenten zien toe op de naleving van deze handleiding en spreken 

overtreders aan op hun gedrag, met als uiterste middel verwijdering van de training 

of wedstrijd. Zij zullen niet verantwoordelijk worden gesteld indien later toch 

besmettingsgevallen worden geconstateerd. 

 

F   Spelers 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je 

een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf 

dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht. 

• Spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in 

de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je 

huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts. 

• Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, 

maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand 

tijdelijk losgelaten worden.  

• Houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de 

speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct 

de locatie verlaat. 

• Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen 

spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder 

in de kleedkamers en in de kantines. 

• Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten 

geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en 

tijdens een wissel. 

• Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen 

aanheb.  

• Probeer de bal zo min mogelijk te koppen. 

• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.  

• Alle kleedkamers en douches van binnensport locaties zijn per 15-8-2020 

opengesteld worden (zie Inleiding A). Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter 

afstand!  

• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, 

bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden.  

• Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de 

sportlocatie actief zijn. 



 

 
11 

 

• Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en 

spreekkoren, is niet toegestaan. 

• Voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en 

hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind) 

worden gesteld, zie https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-

05/gezondheidscheck%20contactberoepen.pdf . 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je 

een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf 

dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht, zie eerste 

bullit onder D. 

• Je wordt in principe verzocht alleen naar Reiger Boys te komen indien jouw team 

staat ingepland voor trainingen en wedstrijden. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor training of wedstrijd! 

• Ga vóór vertrek eerst thuis naar het toilet en kom niet eerder dan noodzakelijk op de 

training of wedstrijd om zodoende het aantal bezoekers zoveel mogelijk beheersbaar 

te houden.  

• Kom waar mogelijk al in sportkleding om zodoende het verkeer in de gangen van en 

naar de kleedkamers zoveel mogelijk te beperken. 

 

G   Ouders en bezoekers 

• Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en 

hygiëneregels in acht. 

• Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 

aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 

• Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de 

kantine etc. 

• Voor binnen in de kantine geldt een maximum aantal van 100 toeschouwers zonder 

reservering en gezondheidscheck. Wij gaan vooralsnog van de verdeling 60 personen 

ouder dan 18 jaar en 40 jonger dan 18 jaar. 

• Het is in de kantine verplicht om de consumpties zittend te nuttig. 

• Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 per wedstrijdveld zonder reservering en 

gezondheidscheck. Wij verwachten dat we op piekmomenten hier ruimschoots onder 

blijven. 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers, begeleiders, ontvangstdienst en 

verenigingsdienst. 

 

 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-05/gezondheidscheck%20contactberoepen.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-05/gezondheidscheck%20contactberoepen.pdf
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I  Kantine  

• Toegang tot de kantine is uitsluitend toegestaan indien u gezond bent. Volg de instructie 
op de toegangsdeuren. 

• Er zijn looprichtingen en 1,5 meter lijnen aangegeven op vloer en op toegangsdeuren. 

• Het maximum aantal bezoekers in de kantine (exclusief kantinemedewerkers) op basis 
van 1,5 meter beleid is 100 personen. 

• Consumeren dient zittend te gebeuren op de daarvoor beschikbaar gemaakte 
zitplaatsen. 

• Consumeren op het bordes mag staand gebeuren echter let op de 1,5 meter regel. 

• Consumeren op de tribune mag uitsluitend voor niet alcohol producten en snacks maar 
let op de 1,5 meter regel. 

• De bar blijft vrij van krukken en wordt alleen gebruikt voor het plaatsen van bestellingen. 

• Consumpties worden geserveerd in karton voor koffie en thee en plastic voor overige 
(fris)dranken. Flesjes worden uitgeschonken. 

• Het assortiment zal enigszins beperkt zijn om drukte te vermijden. 

• Afrekenen van consumpties kan uitsluitend per pin of clubcard. In de koepel is de pin 
unit draadloos geworden zodat niet alleen bij de kassa afgerekend hoeft te worden.  

• Voor de kantinemedewerkers volgt een separate instructie die vooraf wordt verstrekt. 
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J  Aansprakelijkheid 

Reiger Boys maakt middels deze handleiding de trainingen en wedstrijden met Corona 

beperkingen vanaf 1 juli 2020 mogelijk. 

Als vereniging zullen we ons maximaal inzetten om uitvoering te geven aan deze handleiding 

maar we hebben hierbij de hulp nodig van alle trainers/ begeleiders, leden, vrijwilligers en 

ouders. 

De verantwoordelijkheden ten aanzien van naleving van de coronaregels zijn nu als volgt 

belegd: 

• Trainingen 
1. trainer (alle teams) c.q. aanvoerder (Heren 3 t/m Heren 8) c.q. team manager 

(Heren 1 en 2, Vrouwen 1 en 2) is verantwoordelijk voor het team vanaf 
aankomst tot en met vertrek 

• (Oefen)wedstrijden 
1. trainer (alle teams) c.q. aanvoerder (Heren 3 t/m Heren 8) c.q. team manager 

(Heren 1 en 2, Vrouwen 1 en 2) is verantwoordelijk voor team vanaf 
aankomst tot en met vertrek 

• In geval van interne escalatie: trainer=>  leeftijd coördinatoren => locatie 
coördinatoren. 

• Op de zaterdagen vanaf 29/8 is de verenigingsdienst ook weer ingepland en dan is 
diegene verantwoordelijk voor het gehele complex (incl. kantine) c.q. het primaire 
aanspreekpunt. Dus niet voor de teams zelf! In geval van escalatie kan er contact 
opgenomen worden met de Locatie Coördinatoren zoals vermeld in de inleiding. 

 

In geen geval kan Reiger Boys door leden of ouders aansprakelijk worden gesteld voor 

nalatigheid of voor evt. opgelegde boetes. Wanneer er aan de vereniging  een boete wordt 

opgelegd veroorzaakt door nalatigheid van leden of ouders zal deze op de betreffende leden 

of ouders worden verhaald.    

Indien iemand, hetzij een lid, ouder/verzorger, trainer/begeleider of ander persoon 

getroffen wordt door het Coronavirus dan aanvaard v.v. Reiger Boys geen enkele 

aansprakelijkheid.    

Blosse is voor de Sport BSO ook in het bezit van deze handleiding en dient deze daar waar 

van toepassing te volgen.  
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Bijlage 1  

Looprichtingen  bij Reiger Boys  gedurende Corona beperkingen 

            = toeschouwers / ouders / bezoekers 

            = spelers / trainers / begeleiders / scheidsrechters 

           = spelers / trainers / begeleiders / scheidsrechters 

 

Schets 1A. Looprichtingen i.v.m huidige corona regime. 

 


