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Voor ouders/verzorgers en toeschouwers
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

• dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodwet is aangepast en van  
 kracht is; 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels  
 in acht, zie pagina 2; 

• informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 
 aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 

• houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc;

• voor binnen gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers zonder reservering en  
 gezondheidscheck, wel placeren (tenzij er sprake is van doorstroming van de toeschouwers);

• indien je op piekmomenten meer dan 100 toeschouwers verwacht registreer, doe de  
 gezondheidscheck en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de  
 accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de  
 afgebakende vakken voor staanplaatsen;

• voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en  
 gezondheidscheck, zonder placering;

• indien je op piekmomenten meer dan 250 toeschouwers verwacht registreer, doe de  
 gezondheidscheck en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de  
 accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de  
 afgebakende vakken voor staanplaatsen;

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en 
 bestuursleden; 

• voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen over uw  
 kind worden gesteld, zie hier een overzicht van de vragen;

• geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet  
 toegestaan;

• draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één 
 vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.


