
Buiten sporten als Vriend van vrijwaard i.s.m. Sportservice 
Huishoudelijke mededelingen 

Bij het geven van de lessen houd Team Sportservice rekening met de dan geldende regels van het 

RIVM, NOC*NSF en de gemeente. Hiervoor heeft Sportservice een protocol opgesteld. Zie protocol.  

Locatie en tijd: 
De ouderactiviteit zal worden gegeven op de maandagen en donderdagen op twee locaties 

1. Timorpark bij de beweegtuin tegenover Ten Anker van 9:00-9:45 uur 
2. Huis ter Duin op het grasveld voor de woonzorglocatie van 10:15-11:00 uur 
3. Op locatie is geen toilet aanwezig, Toilet en douche (sanitaire faciliteiten) worden niet 

geboden vanuit de Stichting Vrienden van Vrijwaard, dan wel Stichting Vrijwaard 
4. De eerste sessie zal plaatsvinden op donderdag 2 juli 
5. De activiteiten zullen doorlopen tot en met september 2020. Mogelijk ook daarna (indien het 

weer het toelaat). 
 
Start en einde: 

 Deelnemers komen zelfstandig, 5 minuten voor aanvang, naar de locatie.  
 Instructeur (Jamahl) en de deelnemers zorgen dat ze vooraf de les thuis hun handen hebben 

gewassen en naar het toilet zijn geweest. Deelnemers zorgen zelf voor desinfectiegel om 
tussendoor, indien nodig, hun handen schoon te kunnen maken.  

 Na afloop van de les verlaten deelnemers direct de locatie. 
 
Deelnemers: 

 Vrienden van Vrijwaard schrijven zich in via de link op: https://www.vrijwaard.nl/vrienden-
van-vrijwaard   

 Deelnemers komen in sportkleding en zorgen voor een waterbidon en desinfectiegel  

 Deelnemers zorgen zelf voor een handdoek/kleed i.o.d. i.v.m. sporten op de grond (buiten)  
 Deelnemers houden 1,5 meter afstand van elkaar en van Jamahl  

 Deelnemers checken hun eigen gezondheid en nemen zo nodig vooraf contact op met 
huisarts of GGD.  

 Deelnemers vullen voor elke sessie een vragenlijst in (checklijst). Als alle vragen van de 
checklijst met nee kunnen worden beantwoord mag de deelnemer meedoen aan de les. Bij 
aanvang van de les zal de instructeur van Sportservice hier naar vragen  

 De deelnemers dienen hun lidmaatschapskaart van de Vrienden van Vrijwaard mee te 
nemen en op verzoek te tonen 

 Indien het te slecht weer is worden de deelnemers per mail op de hoogte gebracht dat de les 

komt te vervallen 

 Er kunnen maximaal 15 deelnemers per uur deelnemen 

 Deelnemen aan de activiteiten geschiedt op eigen risico. 

Registreren voor aanvang activiteiten: 

 Vrienden van Vrijwaard schrijven zich in via de link op: https://www.vrijwaard.nl/vrienden-
van-vrijwaard  

 Deelnemers maken een account aan. Klik op inloggen en vervolgens op registreren 

 De gevraagde gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de activiteiten van de Vrienden 
van Vrijwaard 

 Lukt het inloggen echt niet? Bel dan de hulplijn van Teamsportservice: 0223-684726 
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