
 
 

 
COVID 19 – Richtlijnen voor de OUDERS – VV Volkegem 

ALGEMENE RICHTLIJNEN 

• Hou je steeds aan de basisregels: 

� Blijf zeker thuis als je ziek bent! 

� Was regelmatig en grondig je handen met water en zeep of ontsmet ze met handgel 

� Hoest of nies in je elleboog of een papieren zakdoekje. 

� Vermijd handen geven. Begroet elkaar met een ‘afstandelijke’ groet. 

� Raak je gezicht of buitenkant van je masker zo weinig mogelijk aan met je handen 

� Hou steeds de nodige afstand 

• Gevallen van besmetting dienen in de week volgend op de training/wedstrijd aan VV 

Volkegem gemeld te worden. VV Volkegem verwittigt de ouders en de spelers van de club 

die op dat ogenblik op de club aanwezig waren en brengt ze op de hoogte  van de te volgen 

stappen. 

• Het dragen van een mondmasker is verplicht op de volledige campus. 

RICHTLIJNEN VOOR OUDERS 

• Breng uw kind niet meer dan 10’ voor aanvang van de training naar de club. 

• Zorg dat je zoon/dochter reeds zoveel mogelijk in (wedstrijd)uitrusting aankomt. Schoenen 

wisselen kan nog in de kleedkamer.  

• VV Volkegem voert een strikt beleid om wegwerpplastic te bannen. Petflessen en plastic 

wegwerpbekers zijn op onze sites ten strengste verboden. Flessen water worden niet meer 

bedeeld door de club. Zorg dat uw zoon/dochter steeds zijn/haar gepersonaliseerde 

drankbidon gevuld mee heeft. Die kan door een medewerker bijgevuld aan de tap in de 

kantine of -bij afwezigheid van de medewerker- aan de waterpunten in de kleedkamers. 

• Draag een mondmasker zodra u uit de wagen stapt en als u zich rond het terrein en naar de 

kleedkamer begeeft.  

• Ook in de kantine draag je het mondmasker tenzij u aan tafel zit om iets te consumeren. 

• Laat uw temperatuur meten als u op de accommodatie blijft of de kantine betreedt. 

• Registreer u in de kantine met de ‘ikzithier’ app zodra u gaat zitten. 

• Volg de aangeduide circulatiepijlen (Pelikaanstraat) en hou steeds voldoende afstand. 

• Ontsmet uw handen bij het betreden van de accommodatie. Handgel staat bij de inkom aan 

de kantine. U kan ook de handen wassen met water en zeep in de sanitaire ruimte. 

• Na wedstrijden of training is het voorlopig NIET toegelaten om te douchen. Haal uw 

zoon/dochter tijdig op.  

• Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamer. 

• Na de wedstrijden wordt geen voeding in de vorm van belegde boterhammen, pistolets, 

taart, hotdogs of varianten bedeeld aan de spelers. 


