
 

 

Protocol sportactiviteiten Sportbedrijf 
Interactie Ermelo 
 

De sportactiviteiten vinden plaats op het grasveld achter sportcentrum Calluna. U kunt via het hek 

aan de achterkant naar binnen. Wanneer u de parkeerplaats oprijdt ziet u links aan het einde een 

ingang met een hek. Zet uw kind buiten het hek af en rijd zelf weer door.  

Voor de sporters/kinderen 

 
- ga voordat je naar sportcentrum Calluna vertrekt thuis naar het toilet; 

- was je handen 20 seconden met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 

- kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct 

daarna naar huis;  

- kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je 

kunt ook niet douchen; 

- volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie; 

- neem je eigen bidon, met je naam erop, gevuld met water mee om uit te drinken;  

Voor ouders 
 

- informeer je kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd 

de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;  

- stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 

- 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; 

- wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als 

ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt; 

- als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, 

tijdens als na de activteit van jouw kind(eren); 

- kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie; 

- 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. 


