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INSTRUCTIE CORONA-COORDINATOREN

CO-CO 1 (parkeerplaats en ingang): 
1. haal de sleutel bij Bep & Evert en zorg dat je op tijd voor je shift aanwezig bent (zie het schema) 
Let op: op de dagen dat Dansschool Bennekom gebruik maakt van de accommodatie halen zij de 
sleutel op, voor zover tijden overlappen vallen zij onder onze verantwoordelijkheid!
2. op het terras liggen alle materialen. 
3. eerst zelf handen desinfecteren, daarna handschoenen en hesje aantrekken 
4. desinfectiemiddel, papier, hesjes van de trainers klaarleggen bij de tafels bij de ingang leggen. 
Check en leeg –als ze vol zijn- ook even de prullenbak
5. als de trainers binnenkomen: Zorg dat ze hun handen desinfecteren en een hesje aantrekken 
daarna kan je hen doorverwijzen naar het ballenhok
6. als de sporters komen: aandacht voor het fietsenhok (maximaal 4 tegelijk), zorg dat ouders het 
terrein gelijk verlaten en dat zij niet terrein opkomen zonder toestemming
7. zodra de sporters naar binnen komen toezien op het desinfecteren van de handen (behalve de 
Kangoeroes), daarna doorverwijzen naar het ballenhok
8. na afloop van een training toezien op het desinfecteren van de handen, zorgen dat trainers hun 
hesje in de wasmand gooien en opletten dat de iedereen direct het DVO-Accountor terrein en de 
parkeerplaats verlaat
9.  na afloop van de laatste training de tafels desinfecteren, het desinfectiemiddel en papier weer 
op het terras leggen, prullenbakken legen en wasmand, inclusief je eigen hesje, legen in een 
vuilniszak (en meegeven aan de verantwoordelijke Co-Co, zie het schema), vergeet niet als laatste 
je eigen handen te desinfecteren



INSTRUCTIE CORONA-COORDINATOREN

CO-CO 2 (Veld + sleutel WC)
1. zorg dat je op tijd voor je shift aanwezig bent (zie het schema)
Let op: voor zover de tijden van DVO en DSB overlappen vallen zij onder onze 
verantwoordelijkheid
2. op het terras liggen alle materialen, eerst zelf handen desinfecteren, daarna handschoenen en 
hesje aantrekken 
3. help Co-Co 1 en 3 bij het klaarzetten van alle materialen
4. zorg ervoor dat de trainers de materialen op tijd klaar hebben staan en handhaaf de 1,5 meter 
5. zorg ervoor dat de sporters de juiste routes naar en van het veld aanhouden en voor zover van 
toepassing zich houden aan de 1,5 meter
6. houdt gedurende de training in de gaten of alles volgens protocol verloopt en vraag af en toe 
aan de trainers of alles nog goed gaat
7. wanneer iemand echt naar de wc moet, meldt degene zich bij jou. Zorg ervoor dat de WC 
daarna even wordt schoongemaakt (belangrijk in deze: deurklink en doorspoelknop)
8. na afloop van een training toezien dat de trainers de materialen inleveren bij Co-Co 3 en dat zij, 
nadat alle materialen ontsmet zijn, het veld via de dug-outs verlaten en richting de uitgang gaan
9. na de laatste training Co-Co 1 en 3 helpen met het opruimen van de materialen, je hesje 
inleveren en niet vergeten je eigen handen te desinfecteren
10. Sluit het grote hek af een breng de sleutel terug naar Bep & Evert
Let op: op de dagen dat Dansschool Bennekom na ons gebruik maakt van de accommodatie (zie 
het schema) nemen zij de sleutel van ons over en sluiten zij af



INSTRUCTIE CORONA-COORDINATOREN

CO-CO 3 (Materiaal)
1. zorg dat je op tijd voor je shift aanwezig bent (zie het schema)
2. op het terras liggen alle materialen. 
3. eerst zelf handen desinfecteren, daarna handschoenen en hesje aantrekken 
3. open het ballenhok en zorg dat alle materialen, ballen, voetstukken, palen en manden klaar 
staan voordat de trainers komen, zet de desinfectiemiddelen klaar
4. als de trainers op het veld komen zorgen dat ze de juiste materialen meenemen en op de velden 
zetten, opletten dat ze de 1,5 meter handhaven
5. na een training samen de ballen in de ballenbak en deze, en de palen samen met de trainers 
desinfecteren
6. na een training ook opletten dat sporters niet via de verkeerde kant richting de uitgang lopen
7. let bij iedere training op dat je het juiste materiaal meegeeft qua leeftijdsgroep
8. na de laatste training wederom alles ontsmetten en opruimen in het ballenhok, daarna nog de 
deurklink van het ballenhok ontsmetten, het ballenhok afsluiten, je hesje inleveren en niet 
vergeten als laatste je eigen handen te desinfecteren


