
Beste (ouders van) leden, trainers en vrijwilligers,  

 

HV Foreholte wil met ingang van 11 mei weer gaan trainen voor de jeugd t/m 18 jaar.  

Om dit als vereniging goed te organiseren hebben het NOC/NSF en het NHV een protocol 

opgesteld. Als vereniging hebben wij op basis van dit protocol een plan opgesteld met diverse 

regels. Wij vragen alle leden en ouders met klem zich aan deze regels te houden. Als de regels 

niet worden nageleefd kunnen wij geen handbal organiseren volgens de landelijke richtlijnen. 

Als HV Foreholte houden we ons aan de regelgeving en zullen we aanpassingen maken waar 

dat op basis van die regelgeving noodzakelijk blijkt.  

 

Algemene regels: 

  

✓ Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°) of als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 

38°) en/of benauwdheid;  

✓ De kantine en kleedkamers blijven gesloten, alleen de materiaal ruimtes zijn open. (kinderen 

kunnen in noodgevallen wel naar het toilet tijdens de training)  

✓ Er zijn ‘Corona-coördinatoren’ tijdens de trainingen, volg hun instructies op. Indien deze 

instructies niet worden opgevolgd, zijn wij genoodzaakt deze trainingen af te zeggen;  

✓ HV Foreholte zorgt dat alle materialen voor en na iedere training gereinigd worden met 

desinfectiemiddel;  

✓ Lees de flyers hieronder goed door en respecteer deze.  

 

Voor de Ouder(s): 

  

✓ Meld via de betreffende groepsapp van het team wanneer uw kind NIET komt;   

✓ Kom zo veel mogelijk lopend of op de fiets naar het Sportpark, zie logistiek plan;  

✓ Ouders mogen niet aanwezig zijn bij het veld, zet uw kinderen af zoals op de tekening 

aangegeven;  

✓ Houd 1,5 meter afstand van andere ouders en van de trainers;  

✓ Zorg dat u bij het ophalen van uw kind niet eerder dan 10 minuten tevoren aanwezig bent;  

✓ Lees de flyers hieronder goed door en respecteer deze.  

 

  



Regels voor de Speler(s): 

   

✓ Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen bidon;  

✓ Kom zo veel mogelijk lopend of op de fiets naar het Sportpark, zie logistiek plan; 

✓ Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;  

✓ Was thuis voor- en na de training je handen;  

✓ Verlaat direct na het sporten de accommodatie;  

✓ Zorg dat je niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent;  

✓ Ga direct naar het veld waar de trainers je opwachten;  

✓ Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op;  

✓ Lees de flyers hieronder goed door en respecteer deze. 

  

Regels voor de trainer 

  

✓ Houd 1,5 meter afstand van de spelers, ook van kinderen t/m 12 jaar;  

✓ Indien regels overtreden worden schakel Corona-coördinator in;  

✓ Help de Corona-coördinator na de training met het reinigen van alle gebruikte materialen;  

✓ Lees de flyers hier/onder goed door en respecteer deze. 

 

Logistiek plan t.a.v. brengen en halen van kinderen en begeleiden van kinderen 

 

✓ Er wordt via de Sportlaan (zie tekening) één toegangsroute tot het sportpark gecreëerd. 

Andere routes worden afgezet en/of er wordt d.m.v. een bord aangegeven dat toegang tot 

het sportpark via die route niet is toegestaan.  

✓ De parkeerplaats van het sportpark wordt ingericht als ‘kiss and ride’ zone. Hier kunnen 

spelers worden afgezet, die door ouders/verzorgers met auto of fiets worden gebracht.  

✓ De spelers 6 t/m 10 trainen op het handbalveld waar ze worden opgevangen door de 

trainer(s). Ouders kunnen vanaf de parkeerplaats zien dat hun kind veilig aankomt. Na de 

training worden de kinderen gebracht naar de ‘kiss and ride’ zone.  

✓ Spelers die zelfstandig komen, parkeren hun fiets op/bij het parkeerterrein of in een 

fietsenstalling buiten de looproutes op het sportpark.    

 



   



 



 



 


