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AV-HAAKSBERGEN  
PROTOCOL vanaf 19 november 2020 
 

Beste leden,  

Vanaf 19 november 2020 geldt dit protocol waardoor alle voorgaande protocollen komen te vervallen. We hopen dat 
iedereen in goede gezondheid kan blijven bewegen. We faciliteren dit bij AVH maar begrijpen ook goed als je een tijdje 
individueel / in een klein groepje zelfstandig gaat trainen. Schroom niet om een trainer te benaderen voor een schema.  
Let op: Kijk op de site en/of controleer bij je trainer of jouw training doorgaat. Wij kunnen misschien niet alle trainingen onder de huidige 
maatregelen faciliteren!  

 

WANNEER MAG JE NIET KOMEN?  
• Kom niet als jij zelf of iemand bij jou in huis één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). Volg hierin de richtlijnen van het RIVM.  
 

WEGBRENGEN/AANKOMST 
• Je kan als ouder je kinder(en) bij de baan komen brengen. Helaas mag je niet blijven kijken tijdens de training 

(uitgezonderd RaceRunning en proeftrainingen jonge jeugd).  
• Bij binnenkomst is er desinfectiemiddel beschikbaar voor wie dat wil gebruiken.  
• Het clubhuis is geopend voor de toiletten (liever niet gebruiken), gebruik van de EHBO-koffer + AED en om 

materialen te pakken uit het krachthonk. De kleedkamers en kantine zijn gesloten.  
o Vul een eventuele bidon thuis.   
o Kom zoveel mogelijk in trainingskleren, laat een jasje etc. in de auto, bij de fiets of onder het afdak van het 

clubhuis.  

TRAINING 
• Tijdens het sporten is er geen beperking in de afstand tot elkaar voor atleten tot 18 jaar. Voor leden boven de 18 

geldt 1,5 meter afstand en maximale groepsgrootte van 4 personen (exclusief trainer).  
• Een trainer mag meerdere groepen van 4 personen begeleiden. Doe je mee aan een training waar dit geldt? 

Wees als groep verantwoordelijk en wacht als je ziet dat er nog een andere groep bij de trainer staat.   
• Het krachthonk is tijdens krachttrainingen (maandag- en woensdagavond) geopend. Er kunnen maximaal 4 

atleten tegelijk trainen. De ventilatie in deze ruimte is namelijk beperkt. Op andere avonden blijft het krachthonk 
gesloten. Wel kan er materiaal van binnen naar buiten worden gebracht. 
 

NA DE TRAINING 
• Verlaat de accommodatie na de training, blijf niet hangen om na te praten.  
• Bij de uitgang staat desinfectiemiddel klaar mocht je er gebruik van willen maken.  

 
EXTRA TRAININGEN? 

• Alleen in overleg met het AVH bestuur - secretaris@av-haaksbergen.nl (Han Slotman) 

 

OVERLEGGEN 
• Alleen in overleg met het AVH bestuur - secretaris@av-haaksbergen.nl (Han Slotman) 

 

Heb je (als ouder/lid) zorgen over de aanpak bij AVH of over de uitvoering van het bovenstaande. Bespreek dit eerst met 
de desbetreffende trainer(s). Benader daarna ons via Han secretaris@av-haaksbergen.nl. Houd daarbij rekening dat 
iedereen zijn best doet om het zo goed mogelijk te doen.  


