
 
 

Hervatting training vanaf 8 juni 2020 
 
Volgens de regeringsmaatregelen van 18 mei 2020 konden wij reeds opstarten onder strikte voorwaarden. Ons 
inziens was de situatie onduidelijk en niet veilig genoeg. Wij denken dat het nu wel de tijd is om terug te openen. 
Iedereen die vanaf 8 juni 2020 de accomodatie van CRV betreedt, zowel spelers als ouders, dient zich aan de 
volgende veiligheidsregels te houden :  

 
 

Ingang / Uitgang 
 
Iedereen komt binnen langs de hoofdingang en zal langs deze weg verder kunnen naar het terras en de terreinen. 
Ouders blijven op het terras of achter de omheining rond het speelveld. Spelers gaan rechtstreeks naar het  
A-terrein. Alle aanwezigen respecteren ten allen tijde de afstand van 1,5 meter tussen mekaar. 
Als uitgang werd er gekozen om iedereen langs de grote poort achter de kleedkamers naar buiten te laten gaan.  
Alles zal duidelijk aangegeven worden. 

 

Spelers 
 
De kleedkamers zijn niet in gebruik; er is dus geen omkleed- of wasgelegenheid.  
Alle spelers dienen zelf hun drinkbus (gevuld) mee te brengen en mee te nemen naar het speelveld. 
Vooraleer zij het speelveld betreden krijgen ze op het blauwe veldje een ontsmette bal die zij tijdens de training 
voor zich houden. De begeleiders cleanen alles volgens de regels. 
Tevens zal er Alcogel beschikbaar zijn waar de spelers hun handen dienen mee te ontsmetten. 

 

Catering 
 
De buitentoog zal geopend zijn waar enkel gesloten verpakkingen verkocht worden. Flesjes, blikjes, chips en 
snoep. Er zal geen drank uitgeschonken worden. Gelieve gepast geld (€ 2,00) te voorzien. De nodige plaatsen 
worden voorzien waar iedereen z’n afval zelf kan deponeren. 
 
Mogen wij iedereen vragen om niet samen te troepen op het terras of aan de buitentoog.  
Hou AUB rekening met de te respecteren afstand. 

 

Sanitair 
 
De toiletten in de kantine zullen beschikbaar zijn voor zowel dames als heren. Ook hier geldt : hygiëne eerst.  
Er zal Alcogel voorzien worden bij het binnen- en buitengaan van het sanitair. 
 

Veiligheidsprotocol  

Covid 19 
 


