Protocol v.v. Haakbergen veilig kabouter voetbal – versie
14 oktober
Om veilig te kunnen voetballen zijn er door onze verenigingen 4 protocollen opgesteld.
Daarnaast is er een overkoepeld protocol van de 5 Haaksbergse verenigingen. Onze 4
eigen protocollen zijn een vertaling naar onze eigen vereniging.
▪
▪
▪
▪

Protocol veilig op de vereniging
Protocol veilig trainen
Protocol veilig wedstrijden spelen
Protocol veilig kaboutervoetbal

Dit is het protocol veilig kabouter voetbal en bevat regels die specifiek gelden rondom het kabouter voetbal
om corona buiten onze vereniging te houden.
▪

Kabouters die op zaterdag willen komen voetballen moeten van te voren worden aangemeld.
Naam van de kabouter, naam van de ouder / verzorger die begeleidt op zaterdag en het mobiele
nummer van de ouder / verzorgen wordt ten minste 24 uur voorafgaand aan de training ter
beschikking gesteld aan de vereniging.
De vereniging vernietigt de gegevens 14 dagen na de training.

▪

Alleen de kabouters en trainers hebben kort voorafgaand, tijdens, en kort na afloop van de training
toegang tot het complex.

▪

De training van de kabouters wordt gehouden op veld 2.

▪

De kantine en toiletten zijn niet toegankelijk.

▪

Per kabouter is er één ouder / verzorger toegestaan. De ouders / verzorgen hebben geen toegang
tot het complex van v.v. Haaksbergen. Zij zetten hun kind af op veld 2 en hebben de mogelijkheid
zelf op de parkeerplaats bij veld 2 toe te kijken.
Absoluut niet meer dan één ouder / verzorger per kabouter. Uiteraard houden de ouders /
verzorgers op de parkeerplaats ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.

▪

De kabouter en zijn of ouder / verzorger verschijnt pas kort voorafgaand aan het moment van de
start van een training op veld 2. Dit betekent dat als je training bijvoorbeeld om 10.30 uur begint, de
kabouter en ouder/verzorger er op z’n vroegst rond 10.25 uur is.

▪

De kabouter komt in trainingskleding naar v.v. Haaksbergen.

▪

Na afloop van de training verlaat de kabouter zo snel mogelijk veld 2 en verlaten de kabouter en
ouder / verzorger zo snel als mogelijk de parkeerplaats. De kabouter vertrekt in sportkleding.

