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Dit protocol is geldend tot nader orde.
Eventuele wijzigingen worden altijd gecommuniceerd naar leden.

Protocol winterdroogtraining
1. Met de huidige maatregelen kunnen alle leden deelnemen aan de training. Er is geen

maximum aantal dat mee kan doen.
2. Voor de training wordt verzameld op het terrein bij de kleedkamers van Olympos.

Dit is rechts van de ingang.
3. Was bij aankomst en thuiskomst je handen en neem indien mogelijk

desinfectiemiddel mee om je handen schoon te houden. Vooraf zullen alle handen
gedesinfecteerd worden.

4. Om het bestuur en de Technische Commissie de mogelijkheid te geven zich goed
voor te bereiden, dienen leden die mee willen doen met de training zich aan te
melden via de site. De aanmeldingen gaan op dinsdag om 12:00 uur open en
sluiten op maandag om 18:00 uur.

○ Er wordt geprobeerd elke training genoeg trainers te regelen. Als dit niet lukt,
zullen degenen die het laatst zich hebben aangemeld een berichtje krijgen
dat er helaas geen plek is.

5. Er mag gesport worden in groepjes van 4 leden, exclusief trainer. Sporten in groot
georganiseerd verband is na 17:00 uur niet toegestaan, vandaar dat elk groepje op
een andere plek traint.

6. Voor, tijdens en na de training dien je altijd 1,5 meter afstand van anderen te houden.
7. Zorg voor eigen drinken en eten en leen dit niet uit aan anderen.
8. De geldende maatregelen dienen in acht genomen te worden:

○ Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
○ Blijf thuis bij verkoudheidsklachten thuis en laat je testen;
○ Was vaak je handen;
○ Houd 1,5 meter afstand van elkaar;
○ Gebruik je gezond verstand!

Mochten deze maatregelen niet serieus genomen worden, heeft het bestuur en de
organisatie van de activiteit het recht de overtreder van de activiteit te verwijderen.


