
 

Corona-coördinatoren NHC de IJssel 

 

Om te zorgen dat we op een verantwoorde manier de trainingen kunnen laten plaatsvinden, zijn er 

op de club 2 corona-coördinatoren aanwezig. Zij zien er op toe dat de regels worden nageleefd op de 

vereniging. Bij ongeregeldheden kan de corona-coördinator contact opnemen met: Jorit Schoumans 

(06-46724049) of Carolien Gadella-van Wersch (06-14760434). 

 

Hieronder de aandachtspunten voor de corona-coördinator:  

➢ Je dient als corona-coördinator zichtbaar te zijn en draagt een felgekleurd hesje. Er liggen 4 stuks 

op/achter de gastouder bar. 

➢ Bij de eerste shift zetten de coördinatoren het afzettingshek neer aan het einde van ‘onze’ 

parkeerplaats zodat de parkeerplaats leeg blijft. Die kan worden gebruikt als fietsenstalling 

aangezien ook daar rekening gehouden dient te worden met de 1,5 meter afstand. 

➢ Heb je de laatste shift? Dan zet je het afzettingshek weer binnen ons hek bij het bord. Dit is de 

afspraak met de leverancier die ons dit hek kosteloos heeft geleend. Niet vergeten dus! 

➢ Als corona-coördinator zorg je dat de reinigingsmiddelen (handschoentjes, zeep, papieren 

handdoeken, etc.) beschikbaar zijn bij de buitenkraan. De buitenkraan bevindt zich vlak bij de 

hoofdingang van het clubhuis. De reinigingsmiddelen staan op (en achter) de gastouder bar. 

 

Verder zie je er op toe dat iedereen zich aan onderstaande regels houdt: 

➢ Ouders en/of evt. andere begeleiders mogen het terrein niet betreden. Kinderen dienen afgezet 

te worden op de parkeerplaats. Bij voorkeur voor de ingang van de Jeu de Boules vereniging. Hier 

kan makkelijker gekeerd worden. 

➢ Het terrein is alleen toegankelijk voor trainers, diegene die training hebben en maximaal twee 

coördinatoren die zullen handhaven. Buiten de trainingstijden is de vereniging inclusief de velden 

gesloten voor iedereen. Er staat dus geen publiek langs de lijn. 

➢ Het clubhuis is alleen toegankelijk voor toiletbezoek en het pakken van trainingsmaterialen door 

trainers. In totaal zijn er maximaal twee personen tegelijk in het clubhuis. Iedereen dient zich te 

houden aan de looproute: de hoofdingang (naast de buitenkraan) is de ingang, en de zijingang 

(bij het materiaalhok) is de uitgang.  

➢ Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Enige uitzondering zijn kinderen t/m 12 jaar. 

➢ Niemand kan zich omkleden en/of douchen en iedereen wordt verzocht na de training het 

terrein spoedig te verlaten. 

➢ Trainers raken alleen het trainingsmateriaal aan. Kinderen raken geen trainingsmateriaal aan en 

raken ballen alleen aan met hun stick.  

➢ Kinderen mogen niet samen naar het toilet. 

➢ Hebben kinderen of trainers verkoudheids- of andere corona-gerelateerde klachten? Blijf dan 

thuis en ziek uit. Benauwd en/of koorts? Dan moet iedereen in huis thuisblijven. 


