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Corona Coördinatoren (hierna te noemen CoCo) 
 

● Als CoCo begeleid je de gang van zaken rondom het sporten van de jeugdleden. 
 

● Een CoCo houdt in de gaten of er gehandeld wordt volgens de richtlijnen van RIVM, 
Gemeente Breda, NOC*NSF en KNGU.  

 
● Een CoCo begeleidt de aankomst van de sporters. Wijst de weg en houdt toezicht op 

een vlotte doorstroom van het verkeer. Trainers vangen de kinderen op het sportveld 
op. 

 
● Tijdens de training houdt een CoCo toezicht of er voldoende afstand (1,5 meter) 

wordt bewaard door deelnemers van 13 t/m 18 jaar en ook dat de trainers voldoende 
ruimte houden. De CoCo houdt zelf ook die anderhalve meter afstand. 

 
● Na afloop van de training ziet de CoCo erop toe dat alle deelnemers direct het 

sportterrein verlaten. 
 

● Om alles in goede banen te kunnen leiden wordt van een CoCo verwacht dat deze   
15 minuten voor tot 15 minuten na de training aanwezig is. 

 
● Een CoCo is herkenbaar door het dragen van een veiligheidshesje (wordt geregeld 

door de vereniging). 
 

● De trainers zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de training. De 
CoCo’s en trainers stemmen af waar welke sporters naar toe moeten. 

 
● De CoCo meldt zich voor aanvang van de training bij een van de trainers. Na afloop 

meldt de CoCo zich daar ook weer af. 
 

● Desinfectiemiddelen worden door de vereniging geregeld. 
 

● Behalve een positief humeur en wellicht een flesje drinken, hoeft een CoCo niks 
extra’s mee te nemen. 
 

Op de volgende pagina staan de veiligheid- en hygiëneregels die gelden voor iedereen. 
Alleen op het punt van de aanwezigheid is het protocol voor de Coco iets anders. 
 
Dit protocol is vastgesteld op 6 mei 2020 en geldt vanaf 11 mei 2020 totdat er nieuwe 
maatregelen rondom de coronacrisis vanuit RIVM en overheid van kracht worden. 
 
Namens bestuur en trainers, 
 
Karlijn van Oosterhout, 
Secretaris De Samensprong 
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Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

 
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

 
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts. 
 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind 
weer laten sporten en naar buiten. 

 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

 
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar). 
 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 

• Ga voordat je naar de training van de Samensprong vertrekt thuis naar het toilet. 
 

• Was je handen thuis met water en zeep vóór en direct ná de training, minimaal 20 
seconden. 

 

• Douche thuis en niet op de sportlocatie (geldt waarschijnlijk en voorlopig wanneer we 
weer binnen mogen sporten). 

 
• Vermijd het aanraken van je gezicht. 

 
• Schud geen handen. 

 
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct 

daarna naar huis. De CoCo is er conform eigen protocol 15 min. voor aanvang van de 
training en 15 min. na de training. 

 


