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AV-HAAKSBERGEN  
Protocol vanaf 01 december 2021 
 

Op basis van de meest recente maatregelen is het volgende protocol gebaseerd. We vertrouwen er op dat iedereen 
begrijpt dat we het op deze manier moeten doen als vereniging er dat er met respect met de vrijwilligers die helpen bij de 
uitvoering wordt omgegaan. Mocht je bedenkingen hebben bij onze aanpak, meld je dan bij een bestuurslid of via 
secretaris@av-haaksbergen.nl.  

 

WEGBRENGEN/AANKOMST 

 Je mag als ouder je kind(eren) op de accommodatie komen brengen en wachten tot de training begint.  
 Je mag niet bij de training blijven kijken.  

o Een uitzondering op de bovenstaande regel geldt voor de ouders van de Racerunners, zij helpen de 
atleten op/af de Racerunner en worden gezien als begeleider.   

o Een uitzondering op de bovenstaande regel geldt voor de toezichtouder bij de pupillen.  
o Een uitzondering op de bovenstaande regel geldt voor een ouder van een pupil bij een proeftraining.  

 Het clubhuis is alleen toegankelijk met een geldig CoronaToegangsBewijs (CTB)(18+).   
o Onze vrijwilligers controleren op het CTB bij de toegang van het clubgebouw. Ben je het niet eens met de 

aanpak? Spreek de vrijwilliger er dan niet persoonlijk op aan maar meld je bij een bestuurslid dan gaan we 
graag in gesprek.  

TRAINING 

 Alle reguliere trainingen die voor 17.00 uur buiten plaatsvinden gaan op normale wijze door.   
 Het krachthonk is tot 17.00 uur te gebruiken met een geldig CTB (18+).  
 Wil je buiten krachttraining doen? Verplaats dan het benodigde materiaal aan het begin van de training naar 

buiten (in overleg met de mede-sporters) 
 

NA DE TRAINING 

 Je mag als ouder je kind(eren) op de accommodatie komen ophalen.  
 De kantine en het terras zijn na de trainingen van zondagochtend en woensdagochtend geopend, echter alleen 

toegang met een geldig CTB (18+).  
 Het kleedkamers en kantine zijn na 17.00 uur gesloten 

 

BELEID VRIJWILLIGERS 

 Vrijwilligers (bijv. trainers/barbeheer/controleurs/oudertoezicht pupillen/begeleiders) hoeven zelf geen CTB te 
tonen. Dit geldt alleen als zij voor deze rol aanwezig zijn op de accommodatie.   

 

 

Het spreekt voor zich dat niemand erg gelukkig is met deze maatregelen. We vertrouwen er echter op dat iedereen zich 
hier correct aan houdt en zich respectvol gedraagt tegenover de vrijwilligers. We rekenen op jullie begrip! 

 

Bestuur AVH 

 


