Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen dagen is in strak tempo een algemeen protocol gemaakt voor het heropenen van de
buitensport voor jeugd en jongeren tot en met 18 jaar. Hieronder valt natuurlijk ook de golfsport,
wat betekend dat we bijna kunnen heropenen voor onze golfende jeugd tot en met 18 jaar. De
heropening betreft alleen de drivingrange, oefenholes en een gedeelte van de baan (de bosholes).
Het clubhuis blijft gesloten. Bij hoge nood kan er gebruikt gemaakt worden van de sanitaire
voorziening bij hole 10.
Op dit moment is er door de jeugdcommissie van Golf Wouwse Plantage een protocol ingediend bij
de gemeentes Bergen op Zoom en Roosendaal. De maatregelen in dit protocol zijn dusdanig bepaald,
dat de kans op besmetting tot een absoluut minimum wordt beperkt. De gemeente is tevens
aangewezen als de instantie om te handhaven. Zij is dus degene die uiteindelijk bepaalt wat wel en
niet is toegestaan. Dit alles doet zij op basis van een noodverordening die is uitgegeven door uw
veiligheidsregio.
Na goedkeuring betekent dit dat we de geplande jeugdlessen en fysieke trainingen voor de jeugd tot
en met 18 jaar weer kunnen hervatten met ingang van 1 mei 2020. Daarnaast zijn er voor de
kinderen met baanpermissie en handicap ook blokken gereserveerd, waarop ze, onder begeleiding
van een niet-spelende volwassene kunnen golfen in de baan. Met uitzondering van de
selectiespelers, zij kunnen zonder begeleiding de baan in, Let op enkel de bosholes 1 t/m 5 + 15 t/m
18 toegankelijk zijn. Indien u als ouders mee wilt lopen met uw kind als niet-spelende begeleider,
kunt u zich bij de inschrijving vooraf aanmelden via onderstaand e-mailadres.
De baanopenstellingen voor leden t/m 18 jaar zijn op: vrijdag van 16.00-20.00 uur, zondag van 9.0015.00 uur en woensdag van 13.00-17.00 uur. Vooraf reserveren is verplicht, via
jeugd@golfwouwseplantage.nl. Er zal in flights van maximaal 3 jeugdleden worden gespeeld.
Groepsindeling zondagslessen
De groepstrainingen zullen voor de selectie, zoals gewoonlijk, plaatsvinden op vrijdag van 17.0018.30 uur en de reguliere groepstrainingen op de zondag (09.00-15.00 uur). De reguliere
groepstrainingen zullen 1,5 uur duren, welke zijn opgesplitst in 45 min golfles van de pro, gevolgd
door 45 min fysieke training.
We hebben op elke trainingsgroep van maximaal 6 kinderen, 2 á 3 jeugdcoaches die zorg dragen dat
de regels nageleefd worden.
De parkeerplaats is toegankelijk en er zullen gemarkeerde parkeervakken zijn indien u in uw auto wilt
wachten tot het einde van de training. Echter verzoeken wij u vriendelijk om uw kin(eren) af te
zetten en weer weg te rijden. Ook met het weer ophalen van uw kind(eren) is het de bedoeling dat u
meteen weer het golfterrein verlaat. Geen sociaal contact met andere ouders op de parkeerplaats,
houdt minimaal 2 meter afstand en blijf binnen 2 meter van uw auto.
Het is heel belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van het protocol veilig sporten. Wij vragen
u dan ook om het protocol met uw kinderen door te nemen zodat iedereen veilig kan sporten.

Het is absoluut niet toegestaan het golfterrein te betreden zonder toestemming,
zorg ervoor dat uw kind aangemeld is voordat u naar de club komt.
Het is voor u als ouder niet toegestaan het golfterrein (excl. parkeerterrein) te
betreden zonder toestemming.

Protocol veilig sporten
Golfpark
Toezicht op het golfpark. Naast het toezicht op de activiteiten van de kinderen zal er gedurende de
activiteit een toezichthouder en aanspreekpersoon zijn die NIET betrokken is bij de activiteit. Deze
persoon zal zorgdragen dat de routing gevolgd wordt, dat de ouders zich houden aan de afspraken
en dat de locatie niet toegankelijk is anders dan waar de kinderen hoeven zijn.

Voor sporters
• blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts (vanaf 38 C°);
• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als
iedereen minimaal 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;
• meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je
gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de verwachte
toestroom;
• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• kom in sportkleding naar de sportlocatie. De aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt
ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en
wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, sportcoaches en
bestuursleden;
• sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen
(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij
sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden,
rouleer deze niet en desinfecteer / reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep
of reinigingsdoekjes. Reinigen van een bal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met
de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Voor ouders en verzorgers
•
•
•
•

informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
stem met je kind je contactgegevens af zoals mobiel nummer;
meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je
gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw
kind(eren) gepland staat;

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid en/of koorts;
breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de
38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind
weer laten sporten en naar buiten;
breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is
op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact
met deze persoon nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste
contact;
reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie, tenzij hiervoor
toestemming is verleend. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en/of
bestuursleden;
als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om
één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook
dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
Het is absoluut niet toegestaan het golfterrein (incl. parkeerterrein) zonder toestemming
te betreden, bij overtreding van deze regel wordt u voorgedragen voor 4 maanden
schorsing, ingaande per openstelling van de baan voor 18+. Bent u zelf geen lid en
overtreedt u deze regel, kan dit betekenen dat uw kind niet meer aan de sportactiviteiten
deel mag nemen.

