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Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

 
 
 

Corona-Protocol SV Oxalis per 01-03-2021 
Algemene regels: 

• Blijf thuis als je klachten hebt die horen bij het coronavirus. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huis klachten heeft die horen bij het coronavirus. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus.  

• Thuis handen wassen voordat je naar de accommodatie komt.  

• Thuis naar het toilet gaan voordat je naar de accommodatie komt.  

• Als er getwijfeld wordt of een spe(e)l(st)er of train(st)er wel of geen ziekteverschijnselen 

vertoont, dan is de Coco/train(st)er eindverantwoordelijk. Hij/Zij kan de betreffende 

persoon adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.  

• Toeschouwers zijn niet toegestaan. Ouders mogen niet blijven kijken naar de training van 

hun kind. 

• Indien iemand positief getest is dan zal het hele team in quarantaine gaan als dit team 

getraind heeft 2 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten. Indien hier twijfels 

over zijn dan kan men contact opnemen met het bestuur. 

Gebouw:  

• Kleedlokalen en kantine zijn gesloten. 

• Alle materialen die je gebruikt hebt weer opbergen waar je deze gepakt hebt.  

 

Sporters:  
• Neem een eigen, gevulde bidon mee om uit te drinken. Bidons niet met elkaar delen. 
• Kom in sportkleding naar de accommodatie. 
• Sporters jonger dan 27 hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren, er kan dus in 
teamverband gesport worden. 
• Sporters vanaf 27 moeten onderling 1,5 meter afstand houden en mogen alleen in vaste 
tweetallen sporten. 
• Onderlinge wedstrijdjes binnen de vereniging zijn toegestaan. 
• Sporters die klaar zijn met hun training dienen de accommodatie zo snel als mogelijk te 
verlaten. 
 

Bij wie moet ik als spe(e)l(st)er of ouder zijn?  
Bij vragen kunnen spe(e)l(st)ers en/of ouders contact opnemen met de leiding van het betreffende 
team. De leiding kan zo nodig contact opnemen met bestuursleden Chantal van den Homberg of 
Marieke van Asten.   


