
Covid-19 maatregelen per ingang van 13 november.  
 

Beste ouders, leden, en vrijwilligers, 

De maatregelen veranderen nog sneller voordat wij ze goed kennen en kunnen naleven. 

Vanaf gisteren gelden er weer andere maatregelen, dit heeft consequenties voor de 

trainingen en wedstrijden. Lees daarom onderstaande regels rustig en goed door. 

 

Basisregels voor sport: 

• De 1,5 meter afstand is nog steeds het advies indien het voor de sportbeoefening nodig is, is de 1,5 meter afstand 

niet verplicht.  

• Publiek is niet toegestaan, bij zowel wedstrijden als trainingen. Begeleiding is wel toegestaan.  

Rij-ouders van het uitspelende team, mogen dus aanwezig zijn in het zwembad. Max 1 ouder per 3 spelers.  

• Wij vragen om met respect met elkaar om te gaan en de aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen. 

 

Trainingen: 

Het coronatoegangsbewijs (CTB), benodigd voor sportbeoefening op binnensportlocaties  

• Er is een CTB benodigd bij georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar op binnensportlocaties;  

• Tot en met 17 jaar hoeft er niet gecontroleerd te worden op een CTB bij sportbeoefening;  

• Het CTB wordt gecontroleerd door de teammanager/ train(st)ers. 

 

Praktische informatie bij halen en brengen: 

• Het helpen van jou kind bij het omkleden is toegestaan. Hierna vragen we om direct het zwembad te verlaten. Dit 

is alleen mogelijk met een geldige CTB. 

• Wij vragen u om uw kind af te zetten bij het zwembad, hierna zal de trainster alle kinderen mee naar binnen 

nemen.  

• I.v.m. met het koude en donkere weer, wachten we tot alle kinderen zijn omgekleed en brengt de train(st)er de 

kinderen in één keer naar buiten. (hierbij kan hulp worden gevraagd van bv een ouder) 

 

Wedstrijden: 

• Dolfijn valt onder horeca en is open tot 20.00, CTB en vaste zitplaats verplicht.  

• Enkel spelers en personen in functie mogen zwembad betreden  

• Na spelen / functie uitvoering direct zwembad verlaten 

• Rij-ouders van ver weg (buiten de woonplaats), zowel eigen team als het uitspelende team, hebben een functie en 

mogen dus aanwezig zijn in het zwembad. Max 1 ouder per 3 spelers. Elke rij-ouder dient ook een geldige CTB te 

kunnen tonen. 

• Jurytafel eerder aanwezig om te helpen met bad opbouw.  

 

Verantwoordelijke heden thuisspelend team: 

• Het spelende team is verantwoordelijk voor 2 vrijwilligers die de functie Coco 1 en 2 vervullen.  

• Coco 1 controleert CTB spelers en staf bij verenigingsingang (kan i.v.m. controle niet naar binnen) 

• Coco 2 bewaakt naleving regels zwembad en tribune, dus controleert ook het aantal ouders per uitspelend team. 

 

Meer informatie:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport 

FAQ: veelgestelde vragen over coronavirus en sport - NOCNSF 

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, stel deze gerust via de email mailto:redactie@polarbears.nl 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Polar Bears. 
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