
Aanvullende regels voor de trainingen in De Bloemhof en De Waterlelie 

 

Handhaver 

 

1. BVA stelt zogenaamde coronahandhavers aan (verder handhaver genoemd) die voorafgaand en 

tijdens de trainingen en bij de wedstrijden aanwezig zijn. 

 

2. De handhaver houdt toezicht op de naleving van de coronamaatregelen door kader, spelers,  

ouders/verzorgers en publiek. 

 

3. De handhaver wijst, waar nodig, spelers en ouders/verzorgers op regels ten aanzien van het halen 

en brengen; ook hier wordt nl. een veilige afstand in acht genomen. Dit geldt met name voor niet-

leden, die zich hebben aangemeld voor proeftrainingen. 

 

4. De handhaver zorgt dat hij/zij duidelijk herkenbaar is door het dragen van een hesje. 

 

5. De handhaver zal iedereen die zich niet aan de regels houdt daarop aanspreken en bij onwil om 

aan de regels te voldoen, de desbetreffende persoon verzoeken de accommodatie te verlaten. 

 

 

Trainer 

 

1. De trainer is verantwoordelijk voor het aanbieden van een passend trainingsprogramma waarbij 

spelers van 18 jaar en ouder bij rustmomenten zoveel als mogelijk de 1,5 meterregel in acht 

nemen. 

 

2. De trainer coördineert het betreden van het veld door zijn/haar groep en ziet erop toe dat de 

ballen worden gedesinfecteerd. 

 

3. De trainer vult bij aanvang de training een presentielijst van zijn spelers in. Deze lijst dient 

beschikbaar te zijn voor de GGD ingeval er zich een besmetting voordoet binnen de vereniging. 

De presentielijst dient minimaal twee weken te worden bewaard.  

 

4. De trainer zal spelers die zich niet aan de regels houden uitleggen dat ieder lid de 

verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan de veiligheid van alle leden en hun families. 

Spelers die bij herhaling de instructies van de trainer negeren, worden naar huis gestuurd. 

 

5. De trainer zorgt voor het gecoördineerd verlaten van het veld na afloop van de training, zodanig 

dat jeugdgroepen op gepaste afstand blijven van ouderen (18 jaar en ouder). 

 

6. Na het vertrek van de groep desinfecteert de trainer de verrijdbare basketbaltoren.  

 

 

Ouders/Verzorgers 

 

1. Ouders worden vooraf geïnformeerd over de trainingen en het te hanteren protocol en hebben 

de keuze om hun kind wel of niet te laten deelnemen. 

 

2. Ouders worden verzocht om niet tijdens de trainingen aanwezig te zijn, tenzij daartoe door het 

bestuur of de handhaver expliciet toestemming voor is gegeven. 

 

3. Ouders dienen de aanwijzingen van de handhaver en trainer op te volgen. 

 



 

Niet-leden 

 

1. BVA verwelkomt juist in deze tijden aspirant-leden of andere geïnteresseerden en biedt hen de 

mogelijkheid om aan de trainingen deel te nemen. 

 

2. Niet-leden kunnen zich aanmelden via de website www.bvaalsmeer.nl met een online formulier. 

Zij  worden dan voorzien van aanvullende informatie waaronder het geldende protocol, waarna 

kan worden deelgenomen aan de trainingen. Voor aspirant-jeugdleden verloopt deze 

communicatie via hun ouders / verzorgers. 

 

3. Niet-leden worden bij hun eerste deelname opgevangen door de handhaver, die ter plaatse het 

protocol zal toelichten.  

 


