
Voor ouders/verzorgers protocol  
 

We mogen weer sporten bij Beach & Teach! Voor ouders/verzorgers hebben we ook een 

aantal maatregelen die van toepassing zijn bij het coronaproof volleyballen. Heeft u vragen 

of bent u ergens niet zeker van dan mag u altijd contact opnemen met Beach & Teach.  

E-mail: info@beachteach.nl 

Contactpersoon: Sander Klok 

0650731397 

 

Maatregelen waar je op moet letten.  
 

 Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van 

de begeleiding opvolgen 

 

  Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer 

 

  Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, 

zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom 

 

  Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) 

gepland staat 

 

 Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind (ook milde!) klachten heeft van neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid en/of koorts 

 

  Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 °C) en/ of 

benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar 

buiten 

 

  Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het 

nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog 

ziek kunt worden, moet je kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact 

 

  Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als bij je kind in de afgelopen 7 dagen het nieuwe coronavirus 

is vastgesteld (via een laboratoriumtest) 

 

 Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind in thuisisolatie is omdat hij/zij direct contact heeft 

gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld 

 

  Wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kan/kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/ verzorger 

alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt 

 

  Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie 

 

  Kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie 

 

  Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden 

 

mailto:info@beachteach.nl


  Het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de sportlocatie. Dit 

geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren) 

 

 Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één 

ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar 

geldende protocol nageleefd moet worden 

 

 Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/ afgesproken plek. 

Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. Voor ouders die hun zoon/dochter brengt en ophaalt met 

de auto wordt de methode kiss & ride toegepast. Dit betekent dat u op de opgegeven trainingstijden komt 

om uw zoon/dochter brengt/ ophaalt. Dit willen we graag omdat we toeschouwen willen voorkomen en de 

doorstroom voor de volgende groep goed willen laten verlopen.  

 

 

Blijf thuis wanneer:   

  Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.   

  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.   

  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 

Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 

je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was 

(volg hierin het advies van de GGD).   

  Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 

minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test.   

  Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 

het nieuwe coronavirus is vastgesteld.  

  


