
 

 

 

 

 

 

Corona maatregelen op het park van TC Sprenkelaar 

Hervatten jeugdtraining bij TCS 

TC Sprenkelaar is blij dat de trainingen voor de jeugd tot en met 18 jaar op woensdag 29 april 2020. 

Weer hervat kunnen worden! Daarbij moeten we ons wel strikt houden aan de richtlijnen vanuit het 

RIVM, de KNLTB en de gemeente Apeldoorn. Om dit in goede banen te leiden, worden er daarom 

duidelijke regels en richtlijnen in acht genomen. Er is daarbij geen ruimte voor eigen initiatief van 

bijvoorbeeld ouders.  

Belangrijke maatrelen i.v.m. Corona virus: 

• Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende 

klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 37,5 

C°), verlies van reuk/smaak. 

• Trainers, vrijwilligers en ouders houden onderling tenminste 1,5 meter afstand. 

• Ouders houden zich strikt aan de regels; niemand heeft toegang tot het park. 

• Bidons en dergelijke worden gevuld vanuit huis meegenomen (en natuurlijk niet van elkaar 

gebruikt). 

• Instructie van trainers en toezichthouder(s) dienen strikt te worden opgevolgd. 

Betreden en verlaten van het park: 

• Betreden en verlaten van het park gebeurt op gescheiden plekken (zie onderstaande 

plattegrond). 

• Brengen: doorrijden tot of voorbij de hoofdingang, daar de kinderen uit laten stappen. De 

kinderen lopen zelf naar de ingang. De ouders kunnen dan verder rijden, de auto draaien en het 

park verlaten.  

• Halen: de kinderen verlaten het park via de uitgang bij Baan 3. Dat betekent dat de ouders die 

per auto de kinderen halen, voor de zij-uitgang bij Baan 3 parkeren en draaien. Ouders stappen 

vanzelfsprekend niet uit.  

• Eigen vervoer (fiets): De normale fietsenstalling kan worden gebruikt. Ingang via de 

Hoofdingang, Uitgang via de zij-uitgang bij Baan 3.  

Indeling trainingen 

De indeling van de trainingen voor deze periode zijn al eerder gecommuniceerd door de Trainers. De 

lessen die worden ingehaald vanuit de winterperiode zullen eveneens worden ingepland. 

  



 

Hervatten vrij spelen voor de jeugd t/m 18 jaar bij TCS 

De jeugd tot en met 18 jaar kan met ingang van woensdag 29 april 2020 weer vrij spelen!   

Ook daarbij houden we ons strikt aan de richtlijnen vanuit het RIVM, de KNLTB en de gemeente 

Apeldoorn, zoals boven genoemd. 

De tijdsblokken waarop vrij gespeeld kan worden, zijn: 

• Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag: 16:00 – 19:00 uur 

• Woensdag: 14:00 – 19:00 uur 

• Zaterdag 12:00 – 16:00 uur. 

Op deze tijden zal een toezichthouder(s) aanwezig zijn, herkenbaar aan het oranje hesje. De richtlijnen 

en aanwijzingen van de toezichthouder(s) dienen strikt te worden opgevolgd.  

Overige regels: 

• Spelers melden zich bij de trainers. 

• Spelers verlaten het park direct na de training en gaan naar huis. 

• Het clubhuis blijft gesloten. 

• Toilet wordt, uitsluitend in geval van nood, geopend door de toezichthouder(s). 

• De werkwijzen gelden tot en met nadere berichtgeving.  

Plattegrond met routes voor halen en brengen: 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur van TC Sprenkelaar 


