
Almelo, 21 September 2020 
 
Corona update: 

 
 
Afgelopen vrijdag zijn er weer nieuwe maatregelen afgekondigd door het kabinet. Vooralsnog gelden deze 
maatregelen niet voor de sport. Dus de huidige richtlijnen blijven voor de sport bestaan. 

 
Algemene uitgangspunten: 

 
1. Blijf thuis bij klachten en laat je testen 
2. Pas hygiëne toe 
3. Houd 1,5 meter afstand 
4. Schud geen handen 
5. Vermijd drukte 
6. Werk zoveel mogelijk thuis 
7. Het is verboden om in groepsverband te zingen of te schreeuwen 

 
Uitzonderingen op de 1,5 meter zijn: 

 
1. Personen die een gezamenlijk huishouden vormen 
2. De afstand tot kinderen tot en met 12 jaar 
3. Personen tot en met 17 onderling 

 
Personen van 13 tot en met 17 jaar houden wel 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. 
 
Aanvullende richtlijnen specifiek voor de sport: 
 

1. Blijf thuis bij klachten zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, 
verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak; ook als je jonger dan 12 jaar bent 

2. Ga direct naar huis wanneer tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk 
of smaak 

3. De afstand regels gelden niet tijdens de sportbeoefening als dat de sportbeoefening in de weg staat 
4. Was vaak je handen met water en zeep; was altijd voordat je gaat sporten thuis je handen en als je 

gesport hebt 
 
Aandachtspunten vanuit de vereniging: 
 

1. Kleed je thuis om en kom in sportkleding 
2. Wacht buiten totdat een/de trainer of assistent de deur opendoet; dit is meestal 5 min. voor 

aanvang van de training 
3. De trainer of assistent begeleidt de kinderen naar de kleedkamer waar jassen, tassen en schoenen 

kunnen staan 
4. Na afloop van de training begeleidt de trainer of assistent de kinderen weer naar buiten 
5. Een ouder mag mee naar binnen als het kind voor de eerste keer komt trainen en in heel specifieke 

gevallen waarbij aanwezigheid eenmalig nodig is (dit is altijd vooraf overlegd met/door de trainer) 


