
 

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 ons aan de regels van het RIVM/overheid. 

 We houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar m.u.v. kinderen tot 18 jaar onderling. 

 Heeft u ziekteverschijnselen zoals beschreven door het RIVM dan moet u thuisblijven.  

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

o De toiletten en het clubhuis kunnen gebruikt worden mits de aangegeven verplichte looproute 

gevolgd wordt. 

 Clubhuis betreden via de hoofdingang. 

 Clubhuis verlaten via de terras deuren aan de veldzijde. 

 Aangegeven looproute op het veld volgen. 

o Het clubhuis is open en moet via de aangegeven verplichte looproute betreden en verlaten worden. 

 Clubhuis betreden via de hoofdingang. 

 Clubhuis verlaten via de terras deuren aan de veldzijde. 

 Aangegeven looproute op het veld volgen. 

 Zitten alleen op de aangegeven zitplaatsen zonder deze te verplaatsen. 

o De gebruikte artikelen en afval kan via de looproute in het clubhuis ingeleverd worden of op de tafel 

op het grote terras neergezet worden. 

o Drinken voor de hond kan uit het tappunt in de hal gehaald worden. Let op de looproute. 

- Trainingen: 

o Let altijd op onze website voor mededelingen voor u naar de les vertrekt want: 

 bij onweer e.d. noodweer kunnen we niet naar het clubhuis uitwijken. 

 Mogelijk bij ziekte van instructeur de les niet vervangen kan worden. 

o De lessen duren weer 1 uur inclusief pauze. 

o Door de beperkte ruimte kan de pauze en de theorie buiten op het trainingsveld gedaan worden. 

o Tijdens de pauze krijgt u gelegenheid een consumptie te nuttigen op het terras op 1,5 meter afstand 

van elkaar. 

o De lessen vangen aan op de tijden zoals aangegeven op het trainingsrooster. 

- Verenigingsterrein dus ook de parkeerplaats betreden: 

o Niet eerder dan 5 minuten voor de les het verenigingsterrein betreden. 

o Niet op het terras gaan wachten maar doorlopen het trainingsveld op. 

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

inschrijving. 

- Verlaten van het verenigingsterrein 

o Let op de 1,5 meter afstand bij het verlaten van het terrein. 

o Bij einde les ook op de parkeerplaats en het terras de 1,5 meter afstand handhaven. 

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

vereniging dus ook daar gelden de regels van de overheid en de GHSV. 
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- 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. 

o Bij de eerste les bekijkt de instructeur of het koppel in de juiste groep geplaatst is. De instructeur kan 

de plaatsing dan ook wijzigen. 

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

 

 

Het bestuur van de GHSV Harderwijk e.o. 

 


