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Algemeen  

De  organisatie  die  de  sportactiviteiten  organiseert  en  begeleidt  heeft  de  

verantwoordelijkheid  voor  de  sportactiviteiten  zelf  en  het  handhaven  van  het  protocol.  Dit  

betekent  dat  de  trainer  en  vrijwilligers  goed  geïnstrueerd  worden  over  het  protocol.  De  

vrijwilliger  kan  benoemd  worden  als  corona  coördinator.    

  

Voor  GoldenSports  in  Amsterdam  volgen  we  de  richtlijnen  van  de  gemeente  Amsterdam.  

Volg  buiten  Amsterdam  het  protocol  van  je  gemeente.    

  

Veiligheid-‐  en  hygiëneregels  voor  iedereen  

●   Voor  alles  geldt:  gezond  verstand  gebruiken  staat  voorop.  

●   Blijf  thuis  als  je  een  van  de  volgende  (ook  milde!)  symptomen  hebt:  

neusverkoudheid,  hoesten,  benauwdheid  of  koorts.  

●   Blijf  thuis  als  iemand  in  jouw  huishouden  koorts  (vanaf  de  38  C°)  en/of      

benauwdheidsklachten  heeft.  Als  iedereen  24  uur  geen  klachten  heeft,  mag  je  weer  

naar  buiten.  

●   Blijf  thuis  als  iemand  in  jouw  huishouden  positief  getest  is  op  het  coronavirus  

(COVID-‐19).  

●   Omdat  je  tot  14  dagen  na  het  laatste  contact  met  deze  persoon  nog  ziek  kunt  

worden,  moet  je  thuis  blijven  tot  14  dagen  na  het  laatste  contact.  

●   Wanneer  er  tijdens  de  sportactiviteit  klachten  ontstaan  zoals:  neusverkoudheid,  

hoesten,  benauwdheid  of  koorts,  ga  dan  direct  naar  huis.  

●   Houd  1,5  meter  (twee  armlengtes)  afstand  van  iedere  andere  persoon.    

●   Hoest  en  nies  in  je  elleboog  en  gebruik  papieren  zakdoekjes.  

●   Vermijd  het  aanraken  van  je  gezicht.    

●   Schud  geen  handen.    

●   Ga  voordat  je  naar  de  training  vertrekt  thuis  naar  het  toilet  (toiletten  op  sportlocaties  

blijven  gesloten).  

●   Was  voor  en  na  je  training  thuis  je  handen  met  water  en  zeep,  minimaal  20  

seconden.  

  

    

Gevolgen  voor  de  training  

●   Doe  alleen  mee  als  je  het  verantwoord  vindt  voor  jezelf.  Boven  70  jaar  en  meerdere  

gezondheidsklachten  blijf  dan  nog  thuis  en  volg  online  een  training.  U  doet  mee  op  

eigen  risico.  

●   Hou  al  bij  het  verzamelen  afstand  tot  elkaar  

●   Aan  de  training  kunnen  maximaal  15  mensen  deelnemen,  inclusief  de  trainer.  Het  

aantal  deelnemers  is  onder  andere  afhankelijk  van  de  grootte  van  de  locatie.  Op  

Cruyff  courts  en  andere  kleinere  locaties  kunnen  minder  mensen  deelnemen  dan  in  

een  park  met  meer  ruimte.  In  principe  heeft  iedere  deelnemer  een  ruimte  van  3  -‐  4  

vierkante  meter  nodig.      
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●   Neem  naast  je  strippenkaart  een  pen  mee.  Contant  betalen  is  niet  meer  mogelijk.  

Betaal  via  ideal  op  de  website  bij  de  pagina  van  je  eigen  locaties.  

●   De  vrijwilliger  zit  bij  voorkeur  buiten  en  blijft  op  afstand  bij  het  inschrijven.  Alle  

deelnemers  melden  zich  zoals  altijd  eerst  bij  de  vrijwilliger.  Deelnemers  ontsmetten  

de  handen  met  desinfectiegel.    

●   Vrijwilliger  noteert  de  deelnemer  op  de  lijst  en  de  deelnemer  schrijft  zelf  de  datum  

op  de  strippenkaart.  

●   Alle  deelnemers  krijgen  de  eerste  keer  1,5  m  dynaband.  De  band  nemen  ze  mee  naar  

huis  en  nemen  ze  vervolgens  elke  keer  weer  mee  naar  de  training.  

●   Er  wordt  behalve  de  dynaband  geen  sport  en  spelmateriaal  gebruikt  (  tot  nader  

order).  

●   Tijdens  de  trainingen  worden  alleen  oefeningen  op  de  plaats  gedaan.  

●   Tijdens  de  training  houdt  iedereen  2  meter  afstand  tot  elkaar.  Hou  dit  steeds  in  de  

gaten.  Let  bij  het  eind  van  de  training  ook  op  de  afstand  tot  elkaar.  
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