
 

Wij verzoeken u bij beantwoording ons brief nummer te vermelden.  

 

CORONA PROTOCOL 

GebruiksHondenSportVereniging 

 Harderwijk en omstreken  

 

Om tijdens het bezoek aan onze accommodatie aan de regelgeving van de overheid te voldoen legt het bestuur het 

volgende op aan alle deelnemers en vrijwilligers: 

- Algemeen 

o Onder het verenigingsterrein wordt de parkeerplaats en alles binnen de omheining bedoeld. 

o We houden altijd 2 meter afstand van elkaar. 

o Geen toeschouwers/familie/kinderen meenemen. Dus 1 persoon per hond op het verenigingsterrein. 

o Inclusief instructeurs niet meer dan 30 personen op het verenigingsterrein. 

o Aanwijzingen van instructeurs, bestuur en vrijwilligers in functie ten alle tijden direct opvolgen. 

o De toiletten en het clubhuis blijven tot nader bericht gesloten. 

o Drinken voor de hond moeten de deelnemers zelf meenemen. 

o Omdat we een beperkt aantal instructeurs inzetbaar hebben zal bij ziekte de les ook uitvallen. Let 

dus altijd op onze site voor mededelingen voor u naar de les vertrekt. 

- Trainingen: 

o Duren 3 kwartier. Dit in verband met de wisselingen na en voor de lessen. 

o Hebben geen pauze dus de theorie en vragen wordt buiten op het trainingsveld gedaan tijdens de 

drie kwartier les. 

o Aanvang op de tijden zoals aangegeven op het trainingsrooster en niet eerder. 

- Verenigingsterrein dus ook de parkeerplaats betreden: 

o Of buiten de parkeerplaats of op de parkeerplaats in de auto met gesloten deuren wachten.  

o U wordt vanaf de parkeerplaats door een instructeur op het terrein toegelaten. 

o Via het grote hek links van het trainingsveld dient u het veld te betreden. 

o Het grote hek is zonder gebruik van de handen te openen. Klink is verwijderd. 

o Het Puppyveld wordt geopend en gesloten door de instructeur. 

o Toegang tot ons terrein is alleen voor het volgen van de lessen of op afspraak voor bijvoorbeeld 

inschrijving. 

o Deelnemers hebben alleen toegang vanaf aanvang van de les. 

- Verlaten van het verenigingsterrein 

o Op aanwijzing van de instructeur het trainingsveld verlaten. 

o Bij einde les direct het veld verlaten dus vragen stellen alleen tijdens de les. 

o Instructeur opent het toegangshek tussen het trainingsveld/terras. 

o Het Puppyveld wordt geopend en gesloten door de instructeur. 

o Direct na het verlaten van het trainingsveld vertrekken. De parkeerplaats is ook van de vereniging en 

wie daar loopt telt dus ook mee voor de max aantal personen. 

- Inschrijvingen/intake 

o Inschrijven doen we online. 

o Voor hulp of het maken van een fysieke afspraak kunt u contact met onze inschrijffunctionaris zie 

onze website WWW.GHSV.NL. 

o  Het bestuur stelt een inschrijfformulier beschikbaar op de website. 

Wijzigingen op dit protocol worden op de website en via de mail bekend gemaakt. 

 

 

Het bestuur van de GHSV Harderwijk e.o. 

 


