
 

Protocol Trainingen Jeugd HC Rijnvliet     29 mei 2020 
Onderdeel Begeleiders 

Inleiding 
Het protocol is gebaseerd op het sportprotocol van NOC*NSF en het hockey specifieke protocol van de KNHB: 
- https://nocnsf.nl/sportprotocol 
- https://www.knhb.nl/nieuws/algemeen-sportprotocol-en-hockeyspecifiek-protocol-bekend. 
Begeleiders hebben kennis genomen van deze protocollen en zullen er naar handelen naast de algemene 
richtlijnen van het RIVM. 
 
Wij vragen iedereen de regels strikt na te leven, de veiligheid en gezondheid van onze leden en trainers staat 
immers voorop. Op de naleving op de velden zullen de trainers toezien. Er zijn daarnaast 3 begeleiders 
(vrijwilligers) van HC Rijnvliet bij de toegangspoorten (2, poortwachters) van het Sportcomplex en Velden (1 ).  
 
De begeleiders bij de velden houden toezicht en zijn aanwezig ter ondersteuning van trainers bij calamiteiten. 
De poortwachters verwelkomen iedereen en houden een oogje in het zeil (ook tijdens de trainingsduur) zodat 
alles ordentelijk verloopt. 
 
De begeleiders dragen een veiligheidshesje en nemen deze zelf mee. 
 
Duur protocol 
Tot nader order en tot nadere instructies volgen we de protocollen van RIVM, KNHB, NOC*NSF, Gemeente 
Utrecht. De begeleider heeft kennis genomen van de regels vermeld in de protocol Jeugd en Ouders en ziet toe 
op de naleving van het daarin vermelde. 
 
De begeleiders: 

- zijn verantwoordelijk voor de ordelijke toegang tot het complex via één van de twee toegangspoorten 
(2 poortwachters); 

o enkel spelers, trainers en incidenteel leden van het Bestuur, Jeugdcommissie en Technische 
Commissie mogen het complex betreden; 

o spelers mogen pas het complex betreden als de spelers van het voorgaande trainingsblok het 
terrein hebben verlaten; 

- zijn ondersteuning bij de velden (1) voor jeugd en de trainers, zien er op toe dat de spelers direct naar 
het veld gaan waar de training wordt geven en zorgen ervoor dat na afloop van de training het veld en 
complex zo snel mogelijk wordt verlaten. 

 
De begeleiders hebben in bijzondere gevallen via de hoofdtrainer van HW toegang tot het clubhuis. 
 
 
 
-- Einde protocol -- 

 

https://nocnsf.nl/sportprotocol

