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AV-HAAKSBERGEN  
PROTOCOL vanaf 20-05-2021 

 

Beste leden,  

Vanaf 20 mei 2021 geldt dit protocol waardoor op dat moment alle voorgaande protocollen komen te vervallen.  

Vragen? voorzitter@av-haaksbergen.nl (Marloes).   

 

WANNEER KOM JE NIET? 

• Volg hierin de richtlijnen van het RIVM.  

 

WEGBRENGEN/AANKOMST 

• Je kan als ouder je kind(eren) bij de baan komen brengen. Je mag niet blijven kijken tijdens de training m.u.v. 

oudertoezicht (pupillen), racerunning en proeftrainingen. 

• Bij binnenkomst is er desinfectiemiddel beschikbaar mocht je er gebruik van willen maken. 

• Het clubhuis is geopend m.u.v. kleedkamers en douches. De kantine mag gebruikt worden voor vergaderingen, 

om consumpties op te halen die op het terras worden genuttigd en om af te rekenen. Zie voorwaarden bij Kantine-

Terras.  

 

TRAINING 

• T/m 26 jaar: Tijdens het sporten is er geen beperking in afstand tot elkaar en ook niet in groepsgrootte. Dit mag 

zowel op de accommodatie als daarbuiten.  

• 27 jaar en ouder: 1,5 meter afstand en maximale groepsgrootte van 30 personen. Dit mag zowel op de 

accommodatie als daarbuiten. 

• Het krachthonk is geopend. Hier mag je met meerdere individuen of tweetallen getraind worden op 1,5 meter 

afstand. Max. 6 personen totaal in onze ruimte. Afstemming hierover in de krachttraining Whatsappgroep, 

registratie is namelijk verplicht.  

 

NA DE TRAINING 

• Bij de uitgang staat desinfectiemiddel klaar mocht je er gebruik van willen maken.  

 

KANTINE – TERRAS 

• Tussen 06.00 en 20.00 uur kan er na de training gebruik worden gemaakt van het terras. Er kunnen geen 

feestjes/verhuur o.i.d. plaatsvinden. Max. 2 personen per tafel en afstand tot de volgende tafel, daarnaast geldt er 

een max van 50 personen op het gehele terras. Dit zijn dezelfde regels als voor de horeca. Graag beperkt in en 

uitloop in de kantine, enkel voor ophalen consumptie en betalingen.  

 

VERGADEREN 

• Mogelijk voor de AVH commissies op 1,5 meter afstand in de kantine of buiten.  

 

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). Kom je er niet uit? Benader dan voorzitter@av-haaksbergen.nl (Marloes). Houd daarbij 

rekening dat iedereen zijn best doet om het zo goed mogelijk te doen.  


