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1. Aanleiding 

 
Op 12 maart 2020 heeft het bestuur van AVGM besloten de trainingsfaciliteiten tot en met 28 april te sluiten. 

Hiermee geeft het bestuur gehoor aan de oproep van zowel het RIVM als de NOC-NSF. Sinds die tijd is er door 

de overheid een verbod op evenementen gesteld tot 1 juni a.s. Per 28 april is er een versoepeling voor atleten 

tot en met 18 jaar en per 11 mei 2020 kunnen ook de atleten ouder dan 18 jaar weer deelnemen aan de 

trainingen. Dit plan is bedoeld om de uitgangspunten voor de baanatleten en de trainers/ouders weer te 

geven.   

 

In de versoepeling is er voor rondom het sporten het volgende aangegeven: 

1. Het is toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar om weer buiten te gaan trainen, ook voor 

contactsporten. De 1,5 meter regel geldt dan niet.  

2. Voor jeugd vanaf 13 en volwassenen geldt dat er weer buiten getraind mag worden, met inachtname 

van de 1,5 meter regel.   

3. Voor beide groepen geldt dat er geen wedstrijden georganiseerd mogen worden. 

4. Voor beide groepen geldt dat het niet de bedoeling is dat er ouders/verzorgers aanwezig zijn op de 

accommodatie tijdens de training, en dat zij wél de 1,5 meter regel in acht moeten houden bij het 

brengen en halen van de kinderen  

5. De 1,5 meter regel is van toepassing voor de trainer met zijn/haar atleten, ongeacht de leeftijd van de 

(jeugd)atleet.  

 

Dit plan is tot stand gekomen vanuit de input van de hoofdtrainers en coördinatoren baanatletiek. Verder is 

het na het bekend worden van het concept protocol “verantwoorde atletieksport” van de AU van 24/4 hierop 

aangepast. Het plan geeft de richting & instructies om goed en veilig te kunnen starten. Het is een dynamisch 

document, dat mede beïnvloed wordt door de richtlijnen van het RIVM, de Gemeente en onze eigen 

evaluaties. 

 

NB: in dit plan hebben wij jeugd t/m 12 jaar vervangen door “Bambi’s en pupillen”, en jeugd 12 t/m 18 jaar 

vervangen door “D-junioren t/m A junioren (totdat je 19 wordt)”. Atleten vanaf 19 jaren worden in dit plan 

“senioren” genoemd. 

 

De maximale groepsgrootte zowel op als buiten de baan, is afgestemd met de gemeente. De gemeente 

hanteert de stelling dat de verenigingen dit zelf bepalen, met inachtname van de 1.5 meter regel.  
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2. Uitgangspunten van de versoepeling 

 
Bij een versoepeling en toestaan van sporten in verenigingsverband geldt dat alle vrijwilligers van AVGM op 

vrijwillige basis voor zichzelf beslissen of ze wel/niet willen deelnemen. Indien een trainer/assistent trainer of 

welke andere vrijwilliger dan ook zich niet veilig voelt om het vrijwilligerswerk voor AVGM uit te voeren, 

AVGM deze keuze respecteert. 

 

Het tweede uitgangspunt is, dat we op een voor alle deelnemers veilige manier willen opstarten. Dit krijgen 

wij niet geregeld voor 11 mei. Wij adviseren dan ook om pas vanaf 18 mei te gaan starten. 

 

3. Protocol 

3.1  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen: 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is. 

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor 

kinderen tot en met 12 jaar). 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19).Omdat je tot 

14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, 

moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet. 

• Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. 

• Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van 

objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na 

hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus. 

• Vermijd het aanraken van je gezicht. 

• Schud geen handen. 

• Wanneer trainers of begeleiders na een waarschuwing moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de 

veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de 

toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren. 
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3.2  Maatregelen voor atleten: 

• Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat. 

• In deze fase starten we op met deelname aan maximaal 2 trainingen van maandag t/m donderdag, 

zodat iedereen de kans heeft om 2x te komen trainen 

• Voor D-junioren en ouder op uitnodiging kan een derde training op de zaterdag van 09.30 tot 11.00 

uur mogelijk zijn. Hierbij wordt een maximum van 6 tot 8 atleten per trainer aangehouden. Dit wordt 

mede bepaald door de zelfstandigheid van de atleten. Beslissing van de trainer is hierbij leidend. 

• Meld je via de trainersapp; let op: niet aanmelden is niet mee kunnen doen 

• we gaan ervan uit dat als je je aanmeldt, je instemt met dit protocol. Indien je je hebt aangemeld, 

maar toch niet kunt, meld je dan via dezelfde appgroep af. 

• Check voordat je naar de training komt de website + trainersapp of de training doorgaat. Ivm slechte 

weersomstandigheden en/of onvoorziene afwezigheid van een trainer, kan de training op het laatste 

moment afgezegd worden. Er kan bij slecht weer niet worden geschuild onder de patio of in het 

gebouw. 

• Reis alleen of kom met maximaal 1 persoon uit jouw huishouden. 

• Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie. 

• Bij de poort zal er gecontroleerd worden of je je hebt aangemeld 

• Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen op 

de accommodatie. Neem een plastic zak mee om je jas/jack droog op te kunnen bergen. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club. De enige uitzondering 

hierop is voor atleten die met de ouder naar de baan gaan, waarbij de ouder tevens trainer is (en 

eerder aanwezig moet zijn om alles klaar te zetten). En waarbij het kind nog niet zelfstandig naar de 

baan kan komen. 

• Bij het betreden van de accommodatie was je eerst 20 seconden je handen met water en zeep in de 

daarvoor gemaakt (buiten)handenwasplaats. 

• Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op. 

• Houd 1,5 meter afstand tot de andere atleten en de trainers. De trainers zullen een hesjes dragen met 

deze melding duidelijk zichtbaar.  Bambi’s en pupillen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te 

houden, maar wél naar de trainer. 

• Indien trainers merken dat atleten zich (bewust/onbewust) niet aan de 1,5 meter regel houden, zullen 

ze hieraan herinnerd worden. Indien het herhaaldelijk blijft voorkomen, worden deze atleten het veld 

afgestuurd en dienen ze naar huis te gaan. Er wordt contact opgenomen met de ouders door de 

coördinator. 

• Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken. 

• Verlaat direct na de training de accommodatie. 

• Tijdens de opstart mag er geen gebruik worden gemaakt  van het krachthonk, aangezien dit niet 

buitensporten is. 

• Volg de instructies op bij het fietsenhok en houd ook hier 1,5 meter afstand 

• De toiletten zijn alleen voor uiterste noodgevallen open. Ga voor het trainen thuis naar het toilet. 

• De materialenruimte is no-go zone voor atleten, enkel de trainers. Trainers maken onderling 

afspraken over het pakken en opruimen van de materialen in relatie tot de 1,5 meter afstand. 

• Wij zullen tijdens de warme trainingen helaas geen waterspelletjes gaan doen met sponzen, bidons  

• Het uitdelen van een traktatie met verjaardagen zullen wij tot nadere orde niet kunnen toestaan 
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3.3  Maatregelen voor ouders/verzorgers: 

• Leg het protocol voor de eerste training goed uit aan je kind 

• Geef je kind aan dat 1,5 meter afstand tot de trainer nodig zal zijn; trainers zullen een 1,5 meter hesje 

dragen 

• Meld je kind aan op de trainers whatsapp groep; NB: niet aangemeld is niet deel kunnen nemen aan 

de training 

• We gaan ervan uit dat indien u uw kind aanmeldt, u instemt met dit protocol 

• In deze fase van de opstart gaan we uit van maximaal 2x trainen van maandag t/m donderdag, om 

iedereen de kans te geven 2x te trainen. 

• Voor D-junioren en ouder op uitnodiging kan een derde training op de zaterdag van 09.30 tot 11.00 

uur mogelijk zijn. Hierbij wordt een maximum van 6 tot 8 atleten per trainer aangehouden. Dit wordt 

mede bepaald door de zelfstandigheid van de atleten. Beslissing van de trainer is hierbij leidend. 

• Zorg ervoor dat bij kinderen die nog niet zelf hun veters kunnen strikken, er thuis een dubbele knoop 

in wordt gelegd. Trainers kunnen hier op de baan niet bij helpen en we willen geen gevaarlijke 

situatie! 

• Check voordat uw kind naar de training komt de website + trainersapp of de training doorgaat. Ivm 

slechte weersomstandigheden en/of onvoorziene afwezigheid van een trainer, kan de training op het 

laatste moment afgezegd worden. Er kan bij slecht weer niet worden geschuild onder de patio of in 

het gebouw. 

• Geef aan dat de atleten bij binnenkomst op de accommodatie eerst 20 seconden hun handen moeten 

wassen bij de buitenvoorziening die daarvoor aangelegd is. 

• Breng jouw eigen  kind(eren) alleen naar de club wanneer er een training voor je kind(eren) 

gepland staat. 

• Reis alleen met je eigen kind(eren)  

• Breng jouw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de club. 

• Zorg dat jouw kind(eren) in sportkleding naar de club komen. De kleedkamers zijn gesloten. 

• Geef uw kind een plastic zak mee, zodat hij/zij haar jas/jack droog kan opbergen 

• Douchen op de accommodatie is niet mogelijk. 

• Als ouder heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na 

de training van jouw kind(eren). 

• Bambi’s bij wie fysiek contact noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld ondersteuning op het gebied van 

atletiekbeoefening, toiletgang en/of fysieke begrenzing is het toegestaan om éen ouder/verzorger op 

de accommodatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd 

moet worden. 

• Indien trainers merken dat atleten zich (bewust/onbewust) niet aan de 1,5 meter regel houden, zullen 

ze hieraan herinnerd worden. Indien het herhaaldelijk blijft voorkomen, worden deze atleten het veld 

afgestuurd en dienen ze naar huis te gaan. Er wordt contact opgenomen met de ouders door de 

coördinator. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie. 

• Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op. 

• Haal direct na de training jouw kinderen op van de accommodatie. Zorg ervoor dat dit 

moment zo kort mogelijk is. 

• AVGM is niet verantwoordelijk voor zaken buiten de poort van de accommodatie 

• Het uitdelen van traktaties voor verjaardagen is tot nader bericht niet toegestaan 
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3.4  Maatregelen voor trainers: 

• Bereid je training goed voor en zorg voor oefeningen/spelvormen waarbij de 1,5 meter 

onderlinge afstand gegarandeerd blijft voor D-junioren en ouder. Dat betekent: geen estafette (voor 

de pupillen mag dit wel) en veel gebruik maken van hoedjes om afstand in een wachtrij te houden; 

Tijdens warming-up en cooling down van D-junioren en ouder geen oefeningen die je met 2 man moet 

uitvoeren, zelfstandige oefeningen 

• De atleten moeten voor deelname aan de trainingen aanmelden. Je kan werken met ene eenmalige 

aanmelding voor alle trainingen + tijdige afmelding. Vermeld de aanmeldingen op een lijst, en lever 

deze lijst voor je training in bij de toezichthouder. Deze controleert bij de poort of de atleet zich heeft 

aangemeld.  

• Bij onverwachte afwezigheid van trainers of slechte weervoorspelling, kan de training worden 

afgezegd. Dit communiceren met de pupillencoödinator (ivm plaatsing melding op de website) en via 

de eigen app met de atleten. Er kan bij AVGM niet worden geschuild! 

• Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie. 

• Zorg dat de training klaar staat als de atleten de accommodatie betreden zodat je gelijk kunt 

beginnen. 

• Zorg dat er in de groepen D-junioren en ouder zo min mogelijk materialen gedeeld 

worden. Waar nodig zal AVGM materialen voorzien van een kleurmarkering. 

• Maak vooraf (gedrags)regels aan atleten duidelijk: met name voor de groepen D-junioren en ouder  

waarbij de 1,5 meter afstand te allen tijde geldt. 

• AVGM voorziet in 1,5 meter hesjes voor de trainers. 

• Bij opsplitsing van de groep en rouleren tussen trainingsonderdelen, kan de trainer bij zijn/haar 

groepje blijven. Dit wordt door de hoofdtrainer bepaald & afgestemd met de trainers. 

• Wijs atleten op het belang van handen wassen. AVGM heeft een buitenfaciliteit om handen met zeep 

te desinfecteren. 

• Help de atleten om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 

niet gebeurt. 

• Houd 1,5 meter afstand ten opzichte van alle atleten en/of mede-trainers. 

• Weet wie er aanwezig is bij de training. Laat alleen atleten toe die zich hebben aangemeld. 

• Volg de voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen. AVGM heeft middelen 

beschikbaar om te desinfecteren. 

• Laat atleten gefaseerd de accommodatie betreden en verlaten. Dit faciliteert AVGM door middel van 

gefaseerde starttijden van de training. 

• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training. Enige uitzondering hierop is daar waar 

ouder/verzorgers aanwezigheid door de trainer noodzakelijk geacht wordt voor de atletiekbeoefening, 

toiletgang (enkel de Bambi’s) of fysieke begrenzing van de atleet. 

• Materialen worden aan het einde van de training gedesinfecteerd. AVGM heeft hiervoor middelen 

beschikbaar. Loop je tegen dreigende tekorten aan, meld dit bij materiaal@avgm.nl. 

• Voor het innemen van de trainingsmaterialen heeft AVGM indien gewenst, handschoenen beschikbaar 
• Gebruik extra materialen zoals hygiënehandschoenen en mondmaskers indien atleten bijvoorbeeld in    

geval van EHBO aangeraakt moeten worden. 

• De sleutel van de calamiteitenpoort hangt in het materialenhok 
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3.5. Maatregelen voor bestuurs- en commissieleden: 

• Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat worden vanuit huis gedaan. 

• Deel je werkbenodigdheden/spullen niet met anderen. 

• Houd spullen, materiaal, gereedschap en PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) schoon. 

Bij voorkeur regelmatig desinfecteren. 

• Het bestuur geeft trainers goedkeuring om atleten aan te spreken op het schenden van de 

regels en hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer geen gehoor 

wordt gegeven aan de ingestelde regels. 

• Gebruik extra materialen zoals hygiënehandschoenen en mondmaskers indien atleten bijvoorbeeld in 

geval van EHBO aangeraakt moeten worden. Daarnaast krijgen trainers extra hygiëne 

instructies. 

• Plaats op meerdere plekken op de accommodatie desinfectiemiddelen voor atleten en trainers. 

Gebruik papieren handdoekjes en leeg een paar keer per dag de prullenbakken. 

• Extra schoonmaak: deurknoppen en andere handcontactpunten worden 1 keer per dag 

gereinigd aan het einde van de training met desinfectie spray. Dit wordt uitgevoerd door de 

toezichthouder van die dag.  Uitzondering hierop is de woensdag, dan wordt er 2x gedesinfecteerd 

ivm de Bambi training. Op trainingsdagen worden de toiletten na de trainingen schoongemaakt. Dit 

wordt uitgevoerd door de toezichthouder van die dag.  Zorg voor een aftekenlijst op het 

toilet. Er is een bestuurs- of commissielid verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol.  

• Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan, ook niet een eigen officiële clubwedstrijd. 

• Ouders die atleten komen brengen/halen, blijven buiten de accommodatie (zoen&zoef 

systeem). 

• Mensen die niet komen trainen of geen rol hebben in de organisatie van die training zijn niet 

welkom op de accommodatie. 

• Atleten melden zich aan bij de trainer via de trainersapp. Atleten melden zich vervolgens op de 

afgesproken trainingstijd bij de trainer op de baan. Laat trainingen van verschillende groepen op 

verschillende tijden starten om zo spreiding te krijgen van de atleten. Maak ook gebruik van de rustige 

momenten op de club en werk zoveel mogelijk met een vaste trainer. 

• Hanteer het vier-ogenprincipe dus zorg dat een trainer nooit alleen is op de accommodatie met 

een groep atleten. 

• Atleten wordt gevraagd om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de starttijd naar de 

accommodatie te komen en na de training direct de accommodatie weer te verlaten. Hiermee 

zal de toestroom beheersbaar blijven en is het aantal atleten dat gelijktijdig bij de 

accommodatie aankomt, beperkt. 

• Zolang er geen passend protocol is voor de horeca vanuit het RIVM zijn clubhuis en terras 

gesloten naast overige ruimtes als douches, kleedruimtes en krachtruimtes. De 

materiaalruimte en toiletten zijn wel bereikbaar. Zorg dat een beperkt aantal mensen toegang  

krijgt tot de materiaalruimte en reguleer het toiletbezoek buiten de toiletten en geef maximaal 

1 persoon toegang per toiletgroep. 

• Te allen tijde dient de EHBO-kit en ice packs voorhanden te zijn, deze bevinden zich bij AVGM in de 

EHBO ruimte. Hier bevinden zich tevens mondkapjes en een spatbril. Indien je tegen dreigende 

tekorten aanloopt, kan dit worden aangegeven bij materiaal@avgm.nl 
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• Sluit deuren af waar atleten niet mogen komen en geef op de deuren aan dat deze afgesloten 

zijn. Breng in kaart welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft 

te worden. Zorg dat er vanuit de parkeerplaats naar de atletiekbaan geen oppervlakten 

aangeraakt hoeven worden. Zorg dat alle overbodige attributen als zitjes/bankjes worden 

verwijderd, afgeplakt of afgedekt. 

• Zorg voor routering en breng eenrichtingsverkeer aan op de loopwegen van de 

accommodatie zodat het makkelijker is 1,5 m afstand te houden. 

• Hang desinfectans op bij betreden van de accommodatie. 

• Zorg voor maximale hygiëne, vooral de deurknoppen en andere contactoppervlakten moeten 

per trainingsdag gedesinfecteerd worden.  

• De toiletten worden na elke trainingsdag schoongemaakt.  Maak een schema om uitvoering te 

geven aan deze hygiënemaatregelen en zorg voor een aftekenlijst op het toilet. 

• Afgesproken is dat materialen die alleen voor 1 bepaalde groep worden gebruikt (denk aan 

tennisballen, springtouw) afgeteld in een aparte bak worden neergelegd. Die worden dan genoeg 

dagen niet gebruikt, zodat desinfectie niet nodig is. 

• De baanattributen als bv. hark van de verspringbak worden alleen gebruikt door de trainers. 

• Om de veiligheid van atleten en trainers te garanderen, is het adequaat informeren van 

trainers van groot belang. Zorg daarom voordat de accommodatie opengaat voor een goede 

uitleg met betrekking tot alle processen in en rondom de accommodatie. Denk hierbij aan het 

maken van een beknopt instructieboekje of digitale informatiesessie waarin de processen zo 

goed mogelijk worden beschreven. 

• Per accommodatie is een bestuurs- of commissielid verantwoordelijk voor de naleving van dit 

protocol. Er is altijd minimaal één bestuurs- of commissielid aanwezig op de accommodatie 

om toe te zien op de naleving van dit protocol en spreekt mensen aan op overtredingen. Wijs 

mensen op de sociale controle en maak er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van. De 

gemeente geeft invulling aan de handhaving van de maatregelen. 

• Stem met de gemeente en de (mede)gebruikers van de accommodatie af hoe je de regels in 

en om de accommodatie handhaaft en communiceer dit naar alle gebruikers. 

• Informeer atleten via de website en hang posters op in de accommodatie over de 

hygiëneregels en de gewijzigde regels op de accommodatie.  

 

 

 

4. Uitgangspunten AVGM bij het opstarten van de trainingen 

 
• Wij willen de bovengenoemde atleten de kans geven om op 2 doordeweekse avonden per week op de 

baan te trainen 

• Het lopen van de juiste route, eenrichtingsverkeer, zaken afzetten etc is reeds afgestemd met zowel 

het bestuur als de materialenploeg. AVGM is verantwoordelijk voor het regelen van deze zaken. 

• Wij hanteren als uitgangspunt het volgende aantal atleten per trainer: 
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Categorie Aantal atleten 
maximaal 

Opmerkingen 

Bambi’s 8 Met 1 à 2 hulptrainers 

C + mini pupillen 8  

B-pupillen 8  

A-pupillen 8  

D-junioren (hoofdtrainer) 8  

D-junioren (trainer) 6  

C-junioren 8-10 Deels zelfstandig trainen 

B + A junioren   

Senioren  Deels zelfstandig trainen 

Specials  Met 2 hulptrainers 

Reppers 10  

 

 

• Trainingsblokken ziet er qua tijden als volgt uit: 

Groep Dagen Tijden 

Bambi’s Woensdag 15.30-16.15 uur 

B/C/mini pupillen Maandag + woensdag 18.30-19.45 uur 

A-pupillen Maandag + woensdag 18.45-20.00 uur 

D-junioren Maandag + woensdag 19.00-20.15 uur 

C-B-A junioren Dinsdag + donderdag 19.00-20.30 uur 

Senioren Dinsdag + donderdag 19.00-20.30 uur 

Specials Dinsdag 18.45-20.00 uur 

Mila senioren Zaterdag extra optie 11.15-12.30 uur 

Reppers Dinsdag + donderdag 18.45-20.00 uur 

 

 

 

• Voor D-junioren en ouder op uitnodiging kan een derde training op de zaterdag van 09.30 tot 11.00 

uur mogelijk zijn. Hierbij wordt een maximum van 6 tot 8 atleten per trainer aangehouden. Dit wordt 

mede bepaald door de zelfstandigheid van de atleten. Beslissing van de trainer is hierbij leidend. 

• Het verdelen van de groepen over de verschillende dagen zal afhankelijk zijn van hoeveel ruimte 

beschikbaar is op de baan, of er een bepaalde (maximale) groepsgrootte aangehouden moet gaan 

worden, wie wanneer beschikbaar is etc. Deze detailplanning zal in overleg met de hoofdtrainers, 

hulptrainers & TL zsm afgestemd worden, zodra we weten op hoeveel atleten we de komende tijd 

kunnen rekenen.  

• er kan bij Mila training niet ingehaald worden behalve in een afgesproken inhaalzone (bocht bij de 

steeplechase bak, nader te markeren). Er kan tevens ervaring worden opgedaan of inhalen in de bocht 

bij het clubhuis mogelijk is, afhankelijk van de uitgezette training in de bocht. 

• I.v.m. de drukte op de baan zal er flexibiliteit nodig zijn qua opwarmen (andere manieren, op het gras 

etc.).  

• De aangewezen sectorindeling moet goed nageleefd worden en hoofdtrainers stemmen onderling de 

knelpunten af. Indien het sectorplan aangepast moet worden, gaat dit in overleg met de 

coördinatoren. 

• Er is een opstartplan gemaakt voor de lopers, bootcampers en wandelaars. Hierin staan ook de 

trainingsdagen en starttijden. Er is maximaal ingezet op zo weinig mogelijk gebruikmaking van de baan 

indien er ook baanatletiektrainingen worden gegeven. 
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• Er worden tijdens de opstart geen uitzonderingen gemaakt om meer dan 2x op een doordeweekse 

dag te trainen. We willen zoveel mogelijk atleten laten sporten. Na enkele weken zullen we evalueren 

of er wellicht uitbreiding mogelijk is. 

• We kunnen pas starten met de opstart als alle regels duidelijk gecommuniceerd zijn met alle 

atleten/ouders/trainers/hulptrainers/gemeente. 

• Atleten dienen zich van tevoren te melden of ze wel/niet aanwezig zijn bij de training. Dit kan via de 

eigen trainings-whatsapp groep  

• Indien trainers merken dat atleten zich (bewust/onbewust) niet aan de 1,5 meter regel houden, zullen 

ze hieraan herinnerd worden. Indien het herhaaldelijk blijft voorkomen, worden deze atleten het veld 

afgestuurd en dienen ze naar huis te gaan. Er wordt contact opgenomen met de ouders door de 

coördinator. 

• De regering heeft aangegeven dat de gemeente in contact gaat treden met de sportclubs. Wellicht 

ook i.v.m. de mogelijkheid om niet-leden tóch bij AVGM te laten sporten. Wat hiervan de impact is 

zullen we moeten bekijken, ook gezien het aantal beschikbare trainers. Gebruikmaking van onze 

accommodatie door andere sportverenigingen kan alleen na toestemming van AVGM 

• Voor kandidaat-leden die graag 4 proeflessen mee willen doen, gelden de normale regels: aanmelding 

via de coördinator, en hij/zij stemt af met de hoofdtrainer of dit past qua capaciteit, en per wanneer 

het kandidaatlid kan meetrainen.   

• De trainers zullen regelmatig met het aandachtslid van het bestuur de gang van zaken evalueren, en 

waar nodig de maatregelen bijstellen 

 

5. Overige aandachtspunten 

 

a. 5 mei 10.30 uur was er een instructie sessie voor alle trainers op onze accommodatie, zodat iedereen 

van de voren alle vragen ter plaatse kon stellen. Trainers en toezichthouders waren hiervoor 

uitgenodigd. 

b. Schoolsport is voor het voorjaar afgezegd, en zal in het najaar weer opstarten 

c. Materialen t.b.v. de training die blijven liggen tijdens het wisselen worden door de trainers gebruikt 

i.c.m. werkhandschoenen 

d. Mocht het zijn dat tijdens de reguliere trainingstijden ook andere atleten gebruik maken van onze 

baan (die op dat moment geen training hebben), hebben de trainers en de toezichthouders van AVGM 

het recht om deze te verzoeken de baan te verlaten.  

e. Inzet van eventuele extra trainers zal volgen uit de inventarisatie verwacht aantal atleten + 

beschikbaar aantal trainers. Er zijn aanmeldingen binnen voor extra trainers.  

f. De rol van toezichthouder omvat: 

➢ Ontvangst atleten aan de poort & aftekenen van de aanmeldlijst 

➢ Wijzen op was faciliteit om de handen te kunnen wassen 

➢ zodra iedereen binnen is, dichtdoen van de poort 

➢ toezichthouden rondom het veld tijdens de training 

➢ toezicht houden op het vlot verlaten van de accommodatie na de training 

➢ toezicht houden op de fietsenstalling 

➢ na einde training (en vertrek van alle atleten) desinfecteren van de deurklinken op de 

looproute van de accommodatie en toiletten, toiletten reinigen 

➢ aftekenen van de reinigingslijst op de toiletten 
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g. Voor na 1 juni: denk aan het maken van afspraken met andere materiaalgebruikers, zoals het 

eventueel het Heerbeeck.  

 

 


