
 

 

 
 

Sporten/ samen trainen in de buitenlucht bij sportvereniging SNA vanaf 1 juni 2020 

BADMINTON  Maandagavond vanaf 18.30 uur (toegang tot het veld via de Pinksterbloemstraat) 

Richtlijnen voor de ouders 
  
VOOR DE TRAINING  
• Meld je kind aan via Whatsapp.  
• Stuur een Whatsapp bericht naar 06 –23679373, om te kunnen worden toegevoegd aan de Whatsapp groep.  
• We trainen buiten dus alleen bij goed weer. Via Whatsapp hoort u of de les door gaat of niet.  
• Zorg dat uw kind handen wast én plast voordat het naar de training komt of geef handgel mee. 
• Laat de kinderen zelf naar het veld komen. Ouders die rijden blijven op de parkeerplaats.  
Laat uw kind niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les naar het veld komen. 
• Vertel uw kind vooraf hoe hij/zij naar het veld kan lopen; hij/zij meldt zich bij de docent.  
 • Geef uw kind een eigen bidon of flesje water mee, voorzien van een naam.  
• Vraag uw kind 1,5 meter afstand te houden tot de trainer.  
Kinderen zelf hoeven tijdens het trainen geen afstand te houden tot elkaar.  
• Is uw kind verkouden, heeft het koorts of heeft een gezinslid koorts? Meld uw kind dan af voor de training.  

 
TIJDENS DE TRAINING  
• Kinderen gaan thuis naar het toilet. Op het veld is daartoe geen gelegenheid.  
• Vraag uw kind de aanwijzingen van de trainer en de andere medewerkers van SNA te allen tijde op te volgen.  
• Het net en de palen mogen niet aangeraakt worden. Shuttles worden schoongemaakt, houd je racket bij je en blijf van 
andermans spullen af. 

 
NA DE TRAINING  
• De  sporters gaan na de training direct naar huis. Komt u uw kind ophalen? Kom dan op de eindtijd van de training en 
kom niet naar het sportveld. 
• Er is geen mogelijkheid tot douchen; kleedkamers zijn er niet.  
 
Algemene richtlijnen  
• Het hervatten van de trainingen is op vrijwillige basis voor zowel spelers als trainers.  
• Ouders e.a. die geen taak hebben, mogen niet op het complex komen. 
• Was je handen – thuis – voor en na de training of neem zelf handgel mee. 
• Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.   
• Kom niet naar de les als je verkouden bent en/of koorts hebt. Heeft een gezinslid koorts?  
Ook dan blijf je thuis.  
• Volg de aanwijzingen van de SNA begeleiders te allen tijde op. Er is een Corona- coördinator welke zorgdraagt voor het 
naleven van de regels in aller belang. Deze is altijd leidend.  
Hij of zij draagt ter herkenning een veiligheidsvest. 

 
Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine 

druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 


