
 

 

 

Vanaf 29 april worden de regels omtrent sporten voor kinderen tot en met 12 jaar en 

jeugd van 13 tot en met 18 jaar versoepeld. 

Voor WIK Bovensmilde betekent dit dat wij volleybal voor N3 en gym voor basisschool 

kinderen weer mogelijk gaan maken. Uiteraard hebben wij als WIK daarbij te voldoen 

aan regelgeving welke wij in dit protocol hebben vastgelegd. 

 

● Blijf te allen tijde het gezond verstand gebruiken, respecteer elkaar en geef elkaar 

de ruimte indien nodig. 

● Blijft 1,5 meter afstand bewaren (voor kinderen t/m 12 jaar geldt dit niet). 

● Indien een huisbewoner koorts heeft blijft het kind thuis. 

● Indien het kind klachten heeft zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt 

wederom dat het kind thuis blijft. 

● We sporten buiten, gebruik van de sporthal is niet toegestaan. 

● Toiletten met mogelijkheid voor handen wassen zijn beschikbaar. 

● Het gebruik van kleedkamers, douches en kantine is niet toegestaan. De kinderen 

hebben bij aankomst op het veld hun sportkleding al aan en na de training wordt 

er thuis gedouched en omgekleed. 

● Aankomst op het sportveld maximaal 10 minuten van te voren en na de training 

direct weer naar huis. 

● Ouders/begeleiders zijn op het sportveld niet toegestaan, bij eventueel halen 

en/of brengen komen ouders/begeleiders niet verder dan de parkeerplaats en 

blijven in de auto of bij de fiets. Ook gaan zij direct weer weg zodra het kind is 

gebracht of opgehaald. 

● Kinderen hebben voor aanvang van de training thuis hun handen goed gewassen. 

● Naast de trainer zal er een “Coronaverantwoordelijke” aanwezig zijn op de 

training. Dit zal vrijwel altijd iemand van het bestuur zijn. Hij/zij is herkenbaar 

aan een gekleurd hesje en is verantwoordelijk voor het opvolgen van de regels, 

ondersteuning van de trainer en begeleiding van ouders en kinderen. Volg 

instructies van hem/haar altijd op. 

● Er mogen maximaal 20 kinderen aanwezig zijn op de training. 

● Materiaal als ballen worden vooraf en achteraf ontsmet. 

● Materialen als netten, belijning, etc worden alleen neergezet en opgeruimd door 

de trainer en/of de Coronaverantwoordelijke. Kinderen blijven hier, voor zover 

mogelijk, van af. 

 

Bovenstaande regels moeten te allen tijde nageleefd worden, de trainer en de 

Coronaverantwoordelijke hebben altijd de mogelijkheid om in te grijpen indien dit nodig 

geacht wordt. 

 

We vinden het fijn dat we als WIK weer de mogelijkheid tot sporten mogen aanbieden in 

Bovensmilde. Laten we hier dankbaar met elkaar gebruik van maken en ons houden aan 

de gegeven regels zodat we er samen een veilig, maar vooral ook sportief avontuur van 

kunnen maken. We vertrouwen op uw medewerking hierin. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur WIK Bovensmilde 


