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Set Up zoekt met spoed Corona vrijwilligers! 
 

Vanaf 17 augustus beginnen de trainingen weer in de Oosterholthoeve. Om dat op een 

veilige manier te doen moeten wij ons aan een aantal richtlijnen houden en hebben we 

de hulp nodig van alle leden en ouders/verzorgers van leden. 

 

Er moeten bij alle Set Up trainingen en wedstrijden, 1 Corona aanspreekpunt aanwezig 

zijn.  

Is er geen corona aanspreekpunt aanwezig, dan kan er niet getraind of 

gespeeld worden. 

 

De eerste week (week 34) zorgt het bestuur dat zij alle avonden het Corona 

aanspreekpunt zijn.  

Maar vanaf 24 augustus hebben we jullie hulp hard nodig en kunnen we niet zonder jullie 

om iedereen op een veilige manier te laten trainen! 

 

Geef je op door een mail te sturen naar: vrijwilligers@setup-ijsselmuiden.nl 

Of laat het 1 van de bestuursleden weten. Wij zorgen dan voor een schema waarop 

duidelijk is, wanneer, wie deze rol vervult. 

 

Heb je vragen of suggesties? Laat dat dan ook weten. 

 

 

Vragen die je misschien nu al hebt: 

 

Moet je veel doen als Corona aanspreekpunt?  

Nee, gelukkig niet. Je zorgt dat de teams de sporthal in kunnen als ze gaan trainen en 

dat daarna de deur weer gesloten worden. Daarnaast help je het team de richtlijnen 

binnen de hal te volgen. En zorg je dat de teams na de training snel de zaal en de hal 

(via de zijdeur) verlaten. 

 

Moet ik dan de hele avond aanwezig zijn? 

Dat mag, maar dat hoeft zeker niet! Je kunt een klein deel van de avond voor je 

rekening nemen. Geef je mogelijkheden duidelijk aan. 

 

Mag ik als ouder kijken bij de training van mijn zoon of dochter? 

Nee, maar dat mag wel als je in die tijd Corona aanspreekpunt wil zijn! 

 

Kunnen de trainers geen Corona aanspreekpunt zijn? 

Nee, zij zijn aanwezig, maar moeten zich focussen op de training en het begeleiden van 

de eigen teams. Zij hebben daarom onvoldoende overzicht wat betreft de voordeur, 

zijdeur en overige ruimtes van de sporthal. 
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