
A F S P R A K E N 

VOOR OUDERS (volgens Sport Vlaanderen)





LAAT WETEN DAT JE KIND AANWEZIG ZAL ZIJN OP DE TRAINING. 
SCHRIJF OP VOORHAND IN!






TREK JE KIND/EREN HUN SPORTKLEREN THUIS AAN.





GEEF JE KIND/EREN EEN DRANKJE MEE.





ONTSMET HUN SPORTMATERIAAL THUIS. 







BRENG JE KIND/EREN OP TIJD NAAR DE TRAINING MAAR NIET 
ERDER DAN 10 MINUTEN VOOR BEGIN.







BLIJF NIET WACHTEN OP DE TRAININGSLOCATIE TIJDENS DE 
TRAINING.






VERTREK NA DE TRAINING DIRECT EN BLIJF NIET OM TE 
SOCIALIZEN.
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VOORBEREIDING THUIS 

Alleen na afsprak 

• Breng je kind/eren alleen naar een sportclub voor een geplande activiteit.

• Laat tijdig weten dat ze aanwezig zullen zijn.


Kleding en materiaal 

• Trek je kind/eren hun sportkleren al aan, want kleedkamers zijn op de trainingslocatie niet aanwezig.

• Voorzie extra kleren als het weer kouder of warmer wordt. 

• Geef hen kleding mee voor na het sporten als ze bezweet zijn.

• Geef je kind/eren een drankje mee.

• Zorg dat ze al hun spullen bij zich hebben, zodat ze niets hoeven te lenen.

• Ontsmet hun sportmateriaal.


Hygiëne 


• Laat je kind/eren thuis nog naar het toilet gaan an laat ze hun handen 20 seconden met water en zeep 
wassen.


Vervoer 

• Wanneer je kind/eren niet zelf naar de trainingslocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder alleen 
reist en alleen je eigen kind/eren wegbrengt. Blijf niet op de trainingslocatie wachten.


ALGEMENE REGELS 

• Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden.

• Probeer je gezicht niet aan te raken.

• Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig 

gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer 
sporten als het mag van je arts.


• Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas 
weer sporten als het mag van de arts.


• Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur of ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang 
als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen korts, mag je nog 3 dagen niet sporten, 
vanwege het risico op hartontsteking.


• De training gaat alleen door als het weer dat toelaat. Bij regen en koude gaat het niet door! Dit 
geven we door via de Facebookpagina en de whatsApp groepjes.


• Geef je kinderen je mobile nummer mee zo dat we je kunnen bereiken voor het geval dat dat nodig 
is. 




OP DE TRAININGSLOCATIE 

• Breng je kind/eren tijdig naar de training.

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de trainingslocatie.

• Parkeer alleen op de voorziene parking (zie bord “parking”).

• Blijf achter de afgebakende lijn en kom niet op het oefenterrein. Onze motto: Zoen en zoef...

• Je kan als ouder de training niet bijwonen. Vertrek onmiddellijk na het brengen van je kind/eren. Volg 

altijd de aanwijzingen op van de trainer.

• Haal direct na de training jou kind/eren op. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.


NA HET SPORTEN 

• Ook al ontsmetten we de handen van jouw kind/eren direct na verloop van de training op de 
trainingslocatie vragen we om je kind/eren hun handen te wassen of te desinfecteren.


• Douchen of omkleden moet thuis gebeuren. Dit kan niet op de trainingslocatie.

• Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet om uit te rusten of te socializen.

• Ontsmet het sportmateriaal van je kind/eren.



