1 mei 2020
De vereniging hecht er zeer veel waarde aan dat iedereen de coronamaatregelen strikt naleeft.
Wij verzoeken u onderstaand protocol goed te lezen en met uw kinderen te bespreken.
Coronamaatregelen
Regels RIVM (hygiëne / afstand/ horeca)
• Houd 1,5 meter afstand.
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
• Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.
• Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
• Raak de vlaggenstok niet aan.
• Ga na het voltooien van de les meteen weer naar huis.
• Volg de aanwijzingen van het personeel.

Voor ouders en verzorgers
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je
gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw
kind(eren) gepland staat;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid en/of koorts;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°)
en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten
sporten en naar buiten;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op
het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze
persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor,
tijdens als na de training van jouw kind(eren). De parkeerplaats bij clubhuis is bruikbaar voor
Kiss en Ride;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en
bestuursleden;
• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één
ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het
daar geldende protocol nageleefd moet worden;
• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
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Veiligheid en hygiëne voor kinderen t/m 12 jaar
• Golfles
Golfles wordt gegeven door een golfpro. Verder zijn er geen beperkingen qua groepsgrootte of
afstand. Kinderen tot en met 12 jaar dienen wel rekening te houden met de 1,5 meter afstand tot
de golfpro. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden.
•

Driving range
Voor kinderen zijn geen beperkingen op de driving range baan. Gezien het feit dat kinderen en
jeugd beide aanwezig zijn, dient er minimaal 2 meter afstand tussen het midden van de matten
of afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er begeleiding is.
De speler moet het ballenmandjes na gebruik reinigen. De desinfectiespray en doekjes zijn op
locatie aanwezig. De medewerkers van de golfschool en de begeleiders houden toezicht en
desinfecteren de gebruikte materialen regelmatig.

•

Oefengreens
Voor kinderen zijn er geen beperkingen voor de oefengreens. Gezien het feit dat kinderen en
jeugd beide aanwezig zijn wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter voor
de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers. Het maximaal aantal spelers wordt bij het
gebied aangegeven door middel van een bord en zorg voor wachtlijnen op de grond.
Door gebruik te maken van circuits en looproute is het zelfs mogelijk om meer personen toegang
te geven tot de oefengreens. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er toezicht is.
Het oefengebied van golfclub Zeegersloot is ruime 9.000 m2. Met het aantal parallelle
gebruikers, zal ruim onder deze norm gebleven worden.

Veiligheid en hygiëne voor jeugd t/m 18 jaar
• Golfles
Golfles wordt gegeven door een golfpro. Jeugd moet 1,5m afstand kunnen houden van elkaar.
Per golfles mogen maximaal 3 jeugdspelers deelnemen. Golfpro moet zorgen dat tijdens de les
ten aller tijde 1,5m afstand genomen kan worden. Officiële wedstrijden en competitie zijn
verboden.
•

Driving range
Jeugd moet op de driving range 1,5m afstand van elkaar houden. Op de driving range dient er
minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Het is
mogelijk om hier vrij te spelen mits er toezicht is.
De speler moet het ballenmandjes na gebruik reinigen. De desinfectiespray en doekjes zijn op
locatie aanwezig. De medewerkers van de golfschool en de begeleiders houden toezicht en
desinfecteren de gebruikte materialen regelmatig.

•

Oefengreens
Jeugd moet op de oefengreens 1,5m afstand houden. Op de putting-, pitching-, chippinggreens
en bunkers wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter. Het maximaal
aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord en zorg voor
wachtlijnen op de grond. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er een begeleider aanwezig is.
Door gebruik te maken van circuits en looproute is het zelfs mogelijk om meer personen toegang
te geven tot de oefengreens. Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er toezicht is.
Het oefengebied van golfclub Zeegersloot is ruime 9.000 m2. Met het aantal parallelle
gebruikers, zal ruim onder deze norm gebleven worden.
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