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Alle clubs mogen 

weer buiten club 

draaien.  

Leiding van 18 jaar 

en ouder houdt 1,5 

meter afstand.  

Was vaak je han-

den en nies in je 

ellenboog.  

Desinfecteer je 

handen bij aan-

vang.  

Overnachtingen 

zijn niet toege-

staan. 

Heb je klachten? 

Meld het ons en 

blijf je thuis.  

Alle fysieke clubs gaan door. Dit is alleen buiten! 

Informeer ouders en leden, leg maatregelen goed uit. 

Vraag ouders dit ook met hun kind(eren) te bespreken.  

Respecteer dat niet iedereen kán of wil meedoen en bekijk 

hoe je deze leden een alternatief kunt bieden.  

De Bolle Akker is geen publieke ruimte. Het dragen van een 

mondkapje is daarom niet verplicht.  

EHBO verlenen? Volg de richtlijnen van het Rode Kruis.  

Algemeen 

1,5 meter tijdens de clubs 

De maxioren, junioren en senioren hoeven geen afstand 

onderling te houden.  

De leiding hoeft geen afstand te houden van de maxioren 

en junioren.  

De leiding houdt altijd 1,5 meter afstand tot elkaar en tot 

de senioren 1 en 2.  

Aankomst en vertrek 

Ouders blijven bij aankomst/vertrek in de auto zitten.  

Ouders, per fiets/brommer/motor, blijven bij aankomst/

vertrek achter de blauwe bloembakken wachten.  

Bij aankomst desinfecteert iedereen zijn handen eerst, 

voordat je naar de andere leden gaat.  

De leiding desinfecteert alle benodigdheden, zoals materia-

len, nadat club is afgelopen.  

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE 

Clubs 

Alle clubs kunnen doorgaan. Er geldt geen maximum aantal 

leden/leiders per groep.  

Organiseer clubs alléén op en direct rondom De Bolle Ak-

ker.  

Bereid de clubs thuis voor, werk online samen met de 

leiding. Kort voor en na de club wordt voorbereiden en 

evalueren beperkt tot het strikt noodzakelijke.  

Vermijd drukke locaties, zoals het Bedaf.  

Clubs vinden buiten plaats. Zorg er dus voor dat je je warm 

aankleedt.  

Toiletbezoek is mogelijk. 1 persoon per keer in het gebouw 

(niet 1 man en 1 vrouw). Daarna moet de ruimte direct 

gedesinfecteerd worden. Bij voorkeur thuis al naar de wc.  

Houd bij welke kinderen/leiding aanwezig zijn.  

Ouders blijven niet kijken en nemen niet deel aan activitei-

ten.  

Let op hygiëne bij eten, drinken en kookclubs. 

Niet-leden mogen nog steeds tijdens de club komen kijken 

om wellicht lid te worden.  

Houd rekening met de avondklok. Voor vrijwilligerswerk is 

het niet mogelijk om een ontheffing op de avondklok te 

krijgen.  

GEZONDHEIDSCHECK RIVM 

Deze check doe je elke keer voor de club. Wordt tenminste één vraag met 

’ja’ beantwoord? Dan kun je niet deelnemen aan de club en meld je dit ons. 

• Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? 

 Hoesten, verkoudsheidsklachten, verhoging of koorts, benauwd-

 heid, reuk– en smaakverlies. 

• Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met milde klachten 

en koorts en/of benauwdheid? 

• Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 da-

gen vastgesteld (met een test)? 

• Ben je in quarantaine omdat je in contact bent geweest met ie-

mand die COVID-19 heeft, kom je terug uit een risicogebied 

(‘oranje land’) of ben je gewaarschuwd door de Coronamelder-

app? 


