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AV-HAAKSBERGEN  
PROTOCOL vanaf 7 februari 2021 
 

Beste leden,  

Vanaf 7 februari 2021 geldt dit protocol waardoor alle voorgaande protocollen komen te vervallen. We hopen dat 
iedereen in goede gezondheid kan blijven bewegen/sporten. Voor de jeugd (tot 18) lukt dit nog bij AVH, helaas voor de 
18+ voorlopig niet meer (zie nieuwsbericht op de website). Haaksbergen heeft gelukkig prachtige natuurgebieden waar 
overdag ruimte is om een frisse neus te halen, daarnaast is het heel goed om thuis enkele krachtoefeningen per dag te 
doen. Zie hiervoor ook de AVH thuistrainingen op Youtube.  

 

WANNEER MAG JE NIET KOMEN?  
• Volg de richtlijnen van het RIVM rondom verkoudheidsklachten, koorts, zieke huisgenoten etc.  

 

WEGBRENGEN/AANKOMST 
• Je kan als ouder je kind(eren) 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 (noodgevallen), gebruik van de EHBO-koffer + AED en om materialen te 

pakken uit het krachthonk. Vandaar dat ook het licht aan is binnen. De kleedkamers en kantine zijn gesloten.  
 

TRAINING 
• Tot 18 jaar: Tijdens het sporten is er geen beperking in de afstand tot elkaar.  

o Trainingen zijn tot maximaal 20.30 uur inclusief opruimen zodat iedereen genoeg tijd heeft om thuis te 
komen.  

• 18 jaar en ouder: Helaas bieden wij momenteel geen trainingen of trainingsmogelijkheden.  
 

NA DE TRAINING 
• Bij de uitgang staat desinfectiemiddel klaar mocht je er gebruik van willen maken.  
• Verlaat de accommodatie direct na de training zodat ook trainers op tijd naar huis kunnen.  

 
EXTRA TRAININGEN 

§ Niet mogelijk.  

 
VERGADEREN / ESSENTIEEL VRIJWILLIGERSWERK 

• Enkel in overleg met het bestuur (Ben, Erik, Han of Marloes – secretaris@av-haaksbergen.nl).  
 

POSITIEF GETEST?  
• Ben je positief getest op Corona en ben je kort daarvoor bij AVH geweest. Dan stellen we het op prijs dat je dit bij 

ons meldt zodat we samen de trainingsgroep kunnen informeren.  
 

 

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 één van ons (secretaris@av-haaksbergen.nl (Han Slotman). Houd daarbij 
rekening dat iedereen zijn best doet om het zo goed mogelijk te doen.  


