
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IJsselmuiden, 7 juni 2021 

 

Yes, we zijn weer begonnen! 

 

Na de jeugd, mogen nu de 18+ leden weer beginnen met trainen in de zaal. Daar zijn we 

allemaal erg blij mee. Graag willen we jullie vragen zoveel mogelijk aan de geldende 

protocollen te houden. Hieronder zie je de maatregelen in het kort. Lees voor de uitgebreide 

versie ook graag het Protocol van de Gemeente Kampen. 

 

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we zoveel mogelijk kunnen blijven sporten en dat 

we blijven bijdragen dat de versoepelingen verdere doorgang kunnen vinden. 

 

Heel veel plezier! 

 

Maatregelen in het kort: 

- Heb je klachten: blijf thuis! 

- Ben je ouder dan 18 jaar, houd buiten het veld 1,5 meter afstand van elkaar en draag 

een mondkapje. 

- Tijdens trainingen is 1,5 meter afstand niet nodig (een mondkapje mag ook af) 

- Desinfecteer je handen bij binnenkomst en uitgaan van de sporthal. 

- Verzamel 5 minuten voor aanvang van je training bij de ingang. 

- Er is een “corona verantwoordelijke” aanwezig vanuit de club om de gang van zaken te 

begeleiden. 

- Ouders die hun kinderen brengen, dienen afscheid te nemen op de parkeerplaats (kiss 

en ride). Er kan niet bij de trainingen gekeken worden. 

- Oefenwedstrijden mogen voor personen boven de 18 jaar alleen tussen teams van 

dezelfde club plaatsvinden. (Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn) 

- Kom zoveel mogelijk in sportkleding naar de sporthal voor een snel begin van je 

training. 

- Douchen is mogelijk. 

- Stop 5 minuten voor je eindtijd en maak je gebruikte materialen schoon. 

- Verlaat gezamenlijk direct na de training de zaal om plaats te maken voor het volgende 

team. 

- Er geldt een maximum van 50 sporters per afgesloten ruimte. (Mits verantwoord) 

 

 

Met sportieve groet, 

 

Het Bestuur van Set Up IJsselmuiden 

Joffrey v/d Belt 

Remco Bultman 

Dik van Ginkel 

Rob v/d Spek 

Marleen Gerrits 

Dijanne Riezebos    


