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 Corona Protocol Spelregels & Richtlijnen DOS 
 

Middels deze memo willen we je informeren over een aantal gewijzigde spelregels en richtlijnen 

omtrent de trainingen in Corona tijd. 

 

De wijzigingen betreffen onder andere het aantal deelnemers aan de trainingen en de aan- en 

afmeldprocedure en gaan in per 14 september 2020. 

 
Spelregels / richtlijnen 

• Het maximaal toelaatbare aantal sporters per training is 26 personen; 

 

• Het maximaal toelaatbare aantal sporters per proefles is 2 personen; 

 

• Eenieder meldt zich maximaal 24 uur voor aanvang van de training per mail aan op 

hilria@home.nl. Je geeft aan op welke dag en welke training je wilt volgen bijv. donderdag 

binnen en/of buiten dit geldt ook voor alle jeugdleden; 

o Zit de training vol dan kun je eventueel doorgeschoven worden naar een andere dag 

waar ruimte is; 

 

• Bij verhindering geef je maximaal 2 uur voor aanvang van de training je afmelding door, dit 

kan via: 

o Mail: 

▪ hilria@home.nl  

o WhatsApp: 

▪ Hilbrand 0617474050 

▪ Ria 0629982848 

o Niet afmelden houdt in dat je onderaan de volgende opgavelijst aansluit! 

 

• Bij twijfel over je gezondheid => Blijf thuis! 
o Is er vermoeden cq voornemen om op corona te testen dan hoeft de vereniging dit 

niet te weten!  We vragen je wel om bij een positieve corona uitslag dit direct aan ons 
te melden! 

 

• Bij betreding van de zaal gelieve: 
o Je naam af te vinken op de presentielijst; 
o Je telefoonnummer te vermelden; 
o Je handen ontsmetten; 
o Je temperatuur meten met de klaarliggende contactloze thermometer; 
o De looproute aanhouden. Rechts naar binnen en Rechts naar buiten. 

 

• Gebruik van handdoek/ badlaken is verplicht! 
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• Na gebruik van de materiaal leg je deze weer gedesinfecteerd terug. 

 

Wij rekenen op ieders begrip en medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Het bestuur 

DOS Boks- en Conditievereniging 


