Instructies aan de ouders van onze jeugdspelers
-

Houd zieke, hoestende, niesende kinderen of kinderen van zieke ouders altijd thuis

-

Indien spelers op de fiets komen, komen zij alleen, ZONDER ouders.

-

Worden spelers gebracht met de auto, dan dienen de ouders in de auto te blijven
zitten, hun kind af te zetten en direct te vertrekken !

-

Spelers mogen pas 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn.

-

Bij de ingang van het complex, staat een coördinator, herkenbaar aan het oranje
hesje met logo van DBGC en het woord coördinator op de rug.

-

Zijn/haar aanwijzingen/instructies dienen t te worden opgevolgd

-

Laat uw kind thuis voor de training naar het toilet gaan !

-

In geval van nood is de toilet Unit bij de porto-cabins beschikbaar

-

Desinfectiemiddelen zijn aanwezig

-

De training duurt 1 uur. Van 18:30 – 19:30 uur of van 19:00 – 20:00 uur

-

Trainingen beginnen vanaf woensdag 29 april 2020.

-

Maandag:

-

Dinsdag:

-

Woensdag:

18:30 – 19:30 uur
19:00 – 20:00 uur
18:30 – 19:30 uur
19:00 – 20:00 uur
18:30 – 19:30 uur

JO-08-1 – Coördinator Jean Pierre Vervloed
JO-11-1
Telefoon: 06-83225787
JO-09-1 – Coördinator Teun van Noord
MO-11
Telefoon: 06-21206924
JO10-1+2 – Coördinator Arnoud Dullemond
Telefoon: 06-19969619

-

Donderdag: 18:30 – 19:30 uur
19:00 – 20:00 uur
Zaterdag:
10:00 – 11:00 uur

JO-09-2 - Coördinator Jorieke Beijer
JO-12-1
Telefoon: 06-19882556
JO-07
- Coördinator Jorieke Beijer

-

Bij het ophalen van uw kind dienen de ouder(s) in de auto te blijven zitten. De ouders
mogen in geen geval naar het veld toekomen !

-

Wij rekenen op ieders medewerking. De gemeente gaat controleren !

-

Bij constatering van overtredingen gaat het complex voor iedereen op slot !!!!!!

-

Heeft u vragen, voor, tijdens of na de training ? dan kunt u contact opnemen met de
dienstdoende coördinator:

