
Protocol Covid-19 (Corona) SKY Tilburg      (laatst bijgewerkt: 22-08-2020) 
SKY Tilburg zal de richtlijnen van het RIVM en de KNSB op de voet blijven volgen en zorgdragen voor de veiligheid van onze leden.  

Onderling afstand houden, bij verkoudheid niet trainen, geen ouders/verzorgers in het 
ijssportcentrum en geen koffiehoek? Bah, wat ongezellig! 

Dat vinden wij (SKY Tilburg) zelf uiteraard ook, maar het is even niet anders. Dit seizoen zal 
wellicht een hoop anders gaan dan je gewend was. In nauw overleg met Sportbedrijf Tilburg (de 
verhuurder van het ijssportcentrum) hebben we een Corona-protocol uitgewerkt dat we strikt 
dienen te hanteren tijdens onze trainingen. SKY Tilburg is tijdens trainingen de huurder van het 
ijssportcentrum en is dan verantwoordelijk voor het naleven en controleren van de COVID-19 
regels in het ijssportcentrum.  

Er zal bij iedere training tenminste 1 persoon, een *Coronamedewerk(st)er SKY Tilburg, bij de 
ingang staan om de leden en ouders/begeleiders op te vangen.  

Volg altijd de aanwijzigingen van de coronamedewerker. 

Sportbedrijf Tilburg ziet er op toe dat wij de regels strikt naleven. Indien wij ons dus goed aan de 
regels houden (de leden én de ouders/verzorgers) mogen we als vereniging het ijssportcentrum 
gebruiken, en het belangrijkst; bieden we een veilige sportomgeving voor onze leden. We 
vertrouwen dan ook op jullie medewerking. 

Wat verandert er niet?  
Al onze leden kunnen, net als het vorige seizoen, samen schaatsen op de mooiste indoor ijsbaan 
van Nederland onder vakkundige begeleiding van onze eigen trainers. 

Hieronder vind je het volledige Covid-19 protocol SKY Tilburg. Lees dit goed door vóór je naar de 
training komt  en (voor de ouders/begeleiders) bespreek de afspraken met je kind(eren) zodat zij 
ook weten wat ze kunnen verwachten tijdens de trainingen. 

Mogelijk dat deze regels gedurende het seizoen, vanwege de ontwikkelingen in het land en/of 
veranderde regels, wijzigen. Wij zullen alle leden dan zo spoedig mogelijk informeren via e-mail 
of via de groeps-app*.  

Wij wensen iedereen een ontzettend fijn, sportief en gezellig schaatsseizoen, en we hopen jullie 
snel weer in het ijssportcentrum te mogen begroeten bij de koffiehoek zodra dit weer is 
toegestaan! 

*(ben je nog geen deelnemer aan de groeps-app? meld je dan aan en geef je naam, de naam van 
je kind en je mobiele nummer door aan: secretaris@skytilburg.com) 

mailto:secretaris@skytilburg.com
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Algemene maatregelen/ouders/verzorgers 

Ouders/verzorgers dienen er voor te zorgen dat de leden omgekleed en liefst al met hun 
schaatsen aan naar de training komen. 

Ouders/verzorgers zetten hun kind(eren) af bij de entree van het ijssportcentrum en mogen niet in 
de ijshal komen (en mogen dus ook niet op de tribune plaats nemen). 

Voor binnenkomst wordt bij de hoofdentree van het ijssportcentrum door een Corona 
medewerker van SKY Tilburg geïnventariseerd of een lid/ouder/verzorger Corona gerelateerde 
klachten of symptomen heeft (conform richtlijnen RIVM). Indien klachten worden vastgesteld (bijv. 
verkouden, hoesten, niesen, verhoogde temperatuur) mag het lid (en eventueel andere 
schaatsende gezinsleden) helaas niet deelnemen aan de training/het ijssportcentrum niet 
betreden. 

Er wordt op toegezien dat ieder lid bij binnenkomst zijn of haar handen ontsmet (middelen 
worden beschikbaar gesteld door Sportbedrijf Tilburg/de accommodatie en staan bij de entree). 

Volg altijd de aangegeven route binnen het ijssportcentrum (rechtsom). 

Sporters/leden lopen zelf (dus zonder de ouders/verzorgers) naar de kleedkamer(s). Indien nodig/
beschikbaar zal een begeleider van SKY Tilburg meelopen. 

Ouders wachten na de training buiten bij de entree van het ijssportcentrum op hun kind(eren), (of 
bij slecht weer binnen bij de hoofdentree, maar alleen indien ten alle tijde 1,5 meter afstand tot 
elkaar wordt gehouden). 
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Trainers en vrijwilligers  
• Heb je klachten: blijf thuis, meld je af bij de hoofdtrainer en laat je zo snel mogelijk testen.  

• Was vaak je handen, ontsmet je handen bij binnenkomst in de entree van het ijssportcentrum. 

• Volg de aanwijzigingen van de coronamedewerker van SKY. 

• Volg de aangegeven route binnen het ijssportcentrum. 

• Kleedruimtes en toiletvoorzieningen van de sportaccommodatie zijn open. 
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen 

en wedstrijden hoeft  dus geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Kunstrijden, 
synchroonrijden en showtraining is toegestaan.  

• Zorg er wel voor dat iedereen ouder dan 18 jaar zich aan de 1,5 meterregel houdt als er niet 
wordt gesport. Dus bijvoorbeeld tijdens het aan- of uittrekken van schaatsen of een pauze 
tijdens de training. 

• Voorkom onnodige verspreidingsrisico’s door handen schudden, high fives en knuffels tijdens 
trainingen of wedstrijden te vermijden. Vermijd schreeuwen en geforceerd stemgebruik.  

• Werk mee aan een gezondheidscheck en registratie van aanwezigheidsgegevens als daar om 
wordt gevraagd.  

Sporters  
• Heb je klachten: blijf thuis, meld je af via de link ‘afmelden training’ op de website 
skytilburg.com en laat je zo snel mogelijk testen, en hou ons op de hoogte;  

• Was vaak je handen, ontsmet je handen bij binnenkomst in de entree van het ijssportcentrum. 

• Volg de aangegeven route binnen het ijssportcentrum. 

• Volg altijd de aanwijzigingen van de coronamedewerker van SKY. 

• Tijdens de sport mogen alle leeftijdsgroepen contacten hebben die bij de sport horen. 
Kunstrijden, synchroonrijden en showtraining is toegestaan. 

• Indien dat noodzakelijk is mag ook een (meerderjarige) trainer tijdens de sport contact hebben 
met de sporter.  

• Voorafgaand aan, en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder 
wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dus ook tijdens het aantrekken van schaatsen of een 
pauze tijdens de training. 

• Kleedruimtes en toiletvoorzieningen van de sportaccommodatie zijn open. 

Heb je na het doornemen van het protocol nog vragen? Neem dan contact op met het bestuur 
via secretaris@skytilburg.com 

*Coronamedewerk(st)er SKY Tilburg:  
1 persoon (of meerdere personen) die namens SKY Tilburg toeziet op het naleven van de 
coronaregels in het ijssportcentrum. De instructies of verzoeken van deze persoon dienen strikt te 
worden nageleefd. Deze persoon is tevens bevoegd om het lid en/of de ouder/verzorger te 
verzoeken om, indien de instructies niet worden opgevolgd, het ijssportcentrum te verlaten. 

http://skytilburg.com
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