
Protocol opstarten trainingen (English below) 

Badmintonvereniging GSBC AMOR 

Dit plan van aanpak is opgericht om de herstart van de badmintontrainingen 

mogelijk te maken. Omdat badminton een binnensport is, zullen we ons richten op 

het verzorgen van buitenactiviteiten. Op die manier hopen we zoveel mogelijk leden 

weer aan het sporten te krijgen 

Uitgangspunten: 

- Landelijke voorschriften volgen (RIVM) 

- Elk lid heeft de mogelijkheid om weer te sporten 

Regels: 

- Te alle tijden 1,5 meter afstand bewaren van elkaar 

- Leden met symptomen van verkoudheid (niezen, hoesten), koorts (38 graden) of bij 

benauwdheid blijven thuis 

- Wanneer een huisgenoot van het lid koorts/benauwdheidsklachten ervaart, blijft 

hij/zij ook thuis 

- Wanneer een huisgenoot van het lid positief getest is op het coronavirus, blijft hij/zij 

minstens 14 dagen na het laatste contact met dat persoon thuis 

Het bestuur mag een lid weigeren op de training wanneer blijkt dat hij/zij aan een van 

bovenstaande punten voldoet.  

Uitvoering: 

- Er worden inschrijflijsten gemaakt voor de trainingsavonden. Een lid moet zich 

inschrijven om mee te kunnen doen aan de training. 

- Er zijn per avond is een inschrijfmogelijkheid, met maximaal 16 leden per groep 

(exclusief trainer en bestuurslid). Tussen de trainingen zal een halfuur in- uitloop zijn, 

mede voor desinfectie van de materialen 

- Het bestuur deelt de groepen in na aanleiding van alle aanmeldingen. De groepen 

worden per mail rondgestuurd. Wisselen van groep is alleen mogelijk als een mail 

gestuurd wordt naar voorzitter@gsbcamor.nl . Je kunt voorkeuren opgeven in het 

formulier maar er kan niet met zekerheid gezegd worden dat dit lukt. 

- Bij de trainingen zal een van de bestuursleden toezicht houden op de regels. Hij/zij is 

herkenbaar door het dragen van een geel hesje en doet zelf niet mee aan de training. 

Dit persoon wijst leden erop wanneer zij de regels verbreken en heeft het recht een 

lid weg te sturen wanneer dit niet opgevolgd wordt 

Voor de training:  

- Kom in sportkleding 

- Neem je eigen racket mee, er zullen geen leenrackets ter beschikking zijn 

- Gebruik voor vertrek het toilet: op de ACLO kan hier niet van gebruik gemaakt 

worden 

- Vul je bidon vooraf: op de ACLO kan dit niet gedaan worden 
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- Kom alleen, fiets niet samen 

- Desinfecteer je handen alvorens de training begint. Het bestuur zal desinfectiemiddel 

verzorgen 

Tijdens de training 

- De trainer en het bestuurslid mogen materiaal ophalen wanneer nodig 

- Spelers moeten zelf het materiaal dat ze gebruiken met desinfectiemiddel 

schoonmaken alvorens ze dit mogen gebruiken. Dit betekent ook het schoonmaken 

van de shuttle wanneer hiervan gebruik gemaakt wordt 

- Als een speler of trainer iets aanraakt wat niet de bedoeling was, zal hij/zij meteen 

zijn handen moeten desinfecteren 

- 1,5 meter afstand moet te alle tijden gelden (2x armlengte als referentiepunt) 

- Probeer van je gezicht af te blijven tijdens de training 

- Leen je racket niet uit 

- Hou je aan de vooraf aangegeven looproutes/plekken indien aanwezig 

Na de training 

- Desinfecteer je handen alvorens de training te verlaten 

- Direct naar huis gaan, niet blijven hangen 

- Fiets alleen 

 

This action plan was established to allow the restart of badminton training. Since badminton 

is an indoor sport, we will focus on outdoor activities. In this way we hope to get as many 

members as possible back to sports 

Assumptions: 

- Follow national regulations (RIVM) 

- Each member has the opportunity to exercise again 

Rules: 

- Keep 1.5 meters away from each other at all times 

- Members with symptoms of a cold (sneezing, coughing), fever (38 degrees) or feeling 

stuffy stay at home 

- When a member of the member's household experiences a fever / shortness of 

breath, he / she also stays at home 

- When a member of the member's household has tested positive for the coronavirus, 

he / she stays at home for at least 14 days after the last contact with that person 

- The board may refuse a member to the training if it appears that he / she meets one 

of the above points. 

How to do it: 

- Registration lists are made for the training evenings. A member must register to 

participate in the training. 



- There are 2 registration options per evening, a maximum of 16 members per group 

(excluding trainer and board member). There will be a half-hour walk-in between the 

training sessions, partly for disinfecting the materials 

- The board divides the registrated people into the 2 groups. If you have preferences 

for training hours you can fill that in on the registration form. If you want to swap 

places, notify the board by sending an e-mail via voorzitter@gsbcamor.nl  

- During the training, one of the board members will supervise the rules. He / she is 

recognizable by wearing a yellow vest and does not participate in the training. This 

person notifies members when they break the rules and has the right to expel a 

member if not followed 

Before training: 

- Come in sportswear 

- Bring your own racket, there will be no loan rackets available 

- Use the toilet before leaving: this cannot be used on the ACLO 

- Fill your water bottle in advance: this cannot be done on the ACLO 

- Come alone, don't cycle together 

- Disinfect your hands before the training starts. The board will provide disinfectant 

During the training 

- The trainer and the board member may collect material when necessary 

- Players must clean the material they use with disinfectant before they can use it. This 

also means cleaning the shuttle when using it 

- If a player or trainer touches something that was not intended, he / she will have to 

disinfect his hands immediately 

- 1.5 meter distance must apply at all times (2x arm length as reference point) 

- Try to stay away from your face during training 

- Don't lend your racket 

- Stick to the predefined walking routes / places if available 

After training 

- Disinfect your hands before leaving the training 

- Go straight home, don't get stuck 

- Bike alone 
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