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We kunnen eindelijk weer op de mat gaan trainen! 

Per 17 augustus zullen we weer gaan starten met ons reguliere lesrooster.  

Dit geldt voor alle leeftijden en sporten. Wel zullen er voorlopig aanvullende 

maatregelen genomen moeten worden om de kans op COVID 19 besmettingen te 

verkleinen. Deze maatregelen staan in het bijgevoegde protocol beschreven en 

gelden voor iedereen die het club gebouw aan de Pasteurstraat wil betreden. 

 

Het begin van het seizoen wilden we inluiden met een feest, hierover hebben we 

besloten dat we het feest gaan houden zodra dit kan. Geen afstel maar nog even 

uitstel gezien het oplaaien van het aantal besmettingen. 

 

De Algemene leden vergadering willen we wel zo snel mogelijk laten plaatsvinden. 

Hiervoor is 30 september geprikt al datum. Wel is het van belang dat leden / ouders 

die belangstelling hebben de vergadering bij te wonen in twee weken vooraf kenbaar 

maken. Naar gelang het aantal belangstellenden kunnen we dan een geschikte 

ruimte kiezen. 

 

Examens / graduaties gaan weer plaatsvinden als de trainers vinden dat de 

kandidaten hiervoor het juiste niveau hebben. Dit zal dan waarschijnlijk eerst op de 

trainingen zelf gaan gebeuren, met beperkt publiek. 

 

Voorlopig worden er nog geen toernooien/ competities georganiseerd. Dit i.v.m. 

publiek dat we niet kunnen plaatsen. 

 

Laten we zo snel mogelijk weer lekker gaan trainen.  

 

Namens het bestuur  

Hessel 
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Protocol HABC dun Hong   

 

 

 

Leden t/m 18 jaar,  

• Omkleden in de kleedkamers is mogelijk, alleen zonder ouders en verzorgers. 

Kinderen die moeite hebben met zelf omkleden worden gevraagd omgekleed 

naar de club te komen. Ouders en verzorgers hebben geen toegang tot de 

kleedkamers 

• Ouders kunnen mogen de lessen vanaf de boven tribune bekijken, wel met 

inachtneming van 1,5 meter en het aangegeven maximale aantal van 8 

mensen op de tribune. De kantine is tevens te gebruiken. 

 

Leden boven de 18 jaar. 

• Volwassen leden wordt gevraagd zo veel mogelijk omgekleed naar de club te 

komen. De kleedkamers zijn maar beperkt toegankelijk.  

• De dames kleedkamer, maximaal 2 volwassenen op enig moment.  

• De heren kleedkamer, maximaal 3 volwassenen op enig moment     

.   

Algemene veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM  

➢ Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand;  

➢ Kom niet trainen als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

➢ Kom niet trainen als iemand in jouw huishouden positief getest is op het 

nieuwe coronavirus (COVID-19).   

➢ Ga thuis naar het toilet, toiletten in de kleedkamers zijn gesloten. Toiletten op 

de gang kunnen worden gebruikt;  

➢ Was voordat je van huis vertrekt (en tevens als je weer thuis komt), thuis je 

handen - minimaal 20 seconden - met (warm) water en zeep; 

➢ Douchen is niet toegestaan 

➢ Volg de aangegeven routes 

➢ Volg altijd de aanwijzingen van de trainer op ( deze is aangewezen als 

veiligheidscoördinator) 

➢ Aan het eind van de training wordt door de ploeg die heeft getraind de mat 

gereinigd middels de aanwezige schoonmaakspullen 

 

 

 

Zoals vastgesteld in overleg met de lesgevers 

 

Bestuur HABC Dun Hong 

13-08-2020 


