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1. BELANGRIJK OM TE WETEN 

We zijn blij dat we het complex weer kunnen openen voor wedstrijden en trainingen voor onze teams. Helaas is in de 

toelichting van het kabinetsbesluit ook aangegeven dat het nog steeds niet de bedoeling is dat gebruik wordt gemaakt 

van andere faciliteiten van het clubhuis (horeca, kleedkamers) en dat ouders langs de lijn voorlopig niet zijn 

toegestaan. Wel mag er weer vergaderd worden in het clubhuis, mits de gebruikelijke maatregelen worden nageleefd.  

Het mag duidelijk zijn dat het hervatten van onze accommodatie de trainingen in het corona-tijdperk meer voeten in 

de aarde heeft dan enkel het openen van de hekken. Om rekening te kunnen houden met de laatste maatregelen 

hebben we voor onze leden enkele regels opgesteld, welke in acht moeten worden genomen. 

Trainen Voetballen op deze manier is ook voor ons nieuw. Daarom willen we je er graag op wijzen dat de getroffen 

maatregelen continu door het bestuur worden geëvalueerd en aangepast worden waar nodig. Dit betekent dus ook 

dat wijzigingen in de trainingsschema’s of omgangsregels op het complex kunnen voorkomen.  

We rekenen hierbij op je begrip. Uiteraard houden we de leden hiervan op de hoogte. 

Het (aangepaste) trainingsschema is, zoals gebruikelijk, terug te vinden in de app/op de website. Kijk hier goed naar! 

Tijden kunnen afwijken van het reguliere trainingsschema. Afhankelijk van volgende kabinetsbesluiten, wordt gekeken 

naar het verdere verloop van trainingen. Hierover volgt later meer informatie. 

Dit protocol is goedgekeurd door het bestuur van v.v. Cobu Boys, en is voorgelegd aan de Gemeente Amersfoort en de 

SRO. 

Voor vragen of opmerkingen over de tekst van dit protocol: aaldert.hofman@cobuboys.nl  

Voor vragen over de uitvoering van de trainingen: piet.ouwerkerk@cobuboys.nl   

Tijdens elke trainingsavond is er een coördinator aanwezig. 

 

 
  

Gewijzigde veldcode

Gewijzigde veldcode

mailto:aaldert.hofman@cobuboys.nl
mailto:piet.ouwerkerk@cobuboys.nl


COBU BOYS PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN Mei 2020 

 

 Verplichte naleving van maatregelen overheid, NOC*NSF en KNVB 3 

 

2. VERPLICHTE NALEVING VAN MAATREGELEN OVERHEID, NOC*NSF EN KNVB 

Met ingang van 1 juni 2020 mogen alle leeftijdsgroepen weer op aangepaste wijze voetballen. Daarbij is er wel 

verschil naar de leeftijdsgroepen:  

• Voor de jeugd tot en met 18 jaar is trainen onder begeleiding toegestaan, waarbij ze niet per se de 1,5 meter 

afstand hoeven aan te houden. Hier geldt dat spelers van 19 jaar die uitkomen in de O19, toch niet mogen 

meedoen aan de trainingen voor de leeftijdscategorie tot en met 18 jaar. 

• Voor iedereen van 19 jaar en ouder is met ingang van 11 mei 2020 ook trainen toegestaan, mits zij op 1,5 

meter afstand van elkaar blijven.  

De verenigingen kunnen onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren zoals trainingen 

en alternatieve voetbalvormen. Competities en het spelen van officiële wedstrijden zullen niet voor het najaar worden 

hervat. Op dit moment is ook bekend dat de kantines en kleedkamers voorlopig dicht moeten blijven, ouders niet 

langs de lijn mogen staan en ook niet-leden de gelegenheid moet worden geboden om mee te doen. 

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder 

begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders zoals Cobu Boys. De gemeentes zijn door het 

kabinet verantwoordelijk gesteld voor het opstarten van het sporten door de jeugd. Zij bepalen dus wanneer, onder 

welke voorwaarden en welke delen van hun accommodaties gebruikt kunnen worden. 

Door de NOC*NSF is een protocol opgesteld dat de gemeenten en uitvoerende partijen richting geeft hoe te handelen 

en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele 

versie van het sportprotocol. Dit protocol is door deskundigen opgesteld en geldt voor alle sporten. Het kan dus zijn 

dat bepaalde zaken te algemeen zijn en er nog een ‘vertaalslag’ nodig is voor het voetbal. Het protocol kun je hier 

nalezen: https://nocnsf.nl/sportprotocol . 

De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties zijn mogelijk 

op basis van de per 29 april geldende noodverordeningen. De gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor het 

handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk 

zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. 

Dus wij roepen alle Cobu Boys leden op om zich strikt te houden aan de opgestelde protocollen en regels. 

Cobu Boys zelf heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten en het handhaven van het protocol. De 

gemeente gaat naar alle waarschijnlijkheid afspraken maken met ons (en met andere verenigingen in de stad) over 

hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen.  

De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, 

maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Wij verwachten dat bijvoorbeeld de SRO 

of ASF daarin een rol gaat krijgen. Wij willen samen met gemeente, SRO, en ASF optrekken in de handhaving van 

maatregelen, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s. 

Vanaf 1 juli vervallen de beperkingen op het veld om te voetballen voor alle categorieën én kunnen de clubs weer 

bezoekers en toeschouwers op hun accommodaties ontvangen. Globaal komt dit laatste erop neer dat heel veel weer 

mag mits men zich strikt blijft houden aan wat premier Mark Rutte de basisregels noemt, waaronder de 1,5 meter 

afstand houden, vaak de handen wassen, drukte vermijden en thuisblijven als je ziek bent. 

Vanaf 1 juli mogen ook alle sportkantines en terrassen weer open. Om de sportkantines weer ‘coronaproof’ te maken 

moeten de richtlijnen vanuit de Koninklijke Horeca Nederland gevolgd worden. 

De basisregels zijn nog steeds van kracht: 

Gewijzigde veldcode

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)

Gewijzigde veldcode

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
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• Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen 

• Was vaak uw handen 

• Vermijd drukke plekken 

 

Algemene regels voor activiteiten binnen: 

Kinderen en jongeren: 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. 

• Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De 1,5 meter tussen sporter en 

trainer blijft wel van kracht. 

Uitzondering op de 1,5 meter afstand regel: sporters. 
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3. AANVULLEND COBU BOYS PROTOCOL 

 

3.1 HOOFDLIJNEN 

 

1. Tijdens de trainingen hoeft de 1,5 meter afstand tijdelijk niet in acht te worden genomen. Voorafgaand en na 

afloop van de training geldt deze 1,5 meter afstand WEL. 

2. De looproutes naar het veld, en vanaf het veld, blijven ongewijzigd. Indien een team als laatste traint, dan 

hoeft de route vanaf het veld niet gevolgd te worden. 

3. Zodra de noodzakelijke maatregelen getroffen zijn, gaan ook de kantine en ’t OnderInn weer open. Naar 

verwachting is dat met ingang van 4 juli 2020. De aanwijzingen van de vrijwilligers moeten opgevolgd 

worden. 

4. Zodra alle noodzakelijke maatregelen getroffen zijn, gaan ook de kleedkamers en douches weer open. Naar 

verwachting is dat met ingang van 4 juli 2020. De aanwijzingen van de vrijwilligers moeten opgevolgd 

worden. Let op: In de kleedkamers en douches moet de 1,5 meter afstand aangehouden worden. 

5. Toeschouwers bij trainingen en wedstrijden zijn ook weer welkom, mits zij onderling de 1,5 meter afstand in 

acht nemen. De aanwijzingen van de vrijwilligers moeten opgevolgd worden. 

 

 

 

 

3.13.2 WANNEER WORDT ER GETRAIND? 

• Tijdens de zomerperiode, dat is met ingang van 1 juli 2020 tot en met medio augustus 2020 (exacte datum 

nog nader vast te stellen), organiseren wij de zomertrainingen. 

• Met ingang van 11 mei 2020 gaan wij weer trainingen voor alle leeftijdsgroepen organiseren, tenzij de 

Gemeente Amersfoort dit niet toestaat. 

• ZomertTrainingen worden georganiseerd op maandag woensdag en donderdagtot en met vrijdag,  

• Eventueel gaan we ook activiteiten organiseren: 

o op de zaterdag; 

o overdag in de vakantieperiode. 

  

3.23.3 WIE MAG OP WELKE TIJD TRAINEN? 

• Voor de trainingen hanteren wij: 

o de teamindelingen van het seizoen 2019-2020, 

o de trainingstijden van het seizoen 2019-2020, 

o De trainers van het seizoen 2019-2020. 

• Onderstaand de voorlopige indeling. 

• Communicatie over de trainingen en eventuele wijzigingen zal plaatsvinden via de gebruikelijke team-apps. 

Met opmaak: Standaard
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Dag Tijdstip Team 

Maandag 17.45 – 18.45 JO08 

JO09-1 en JO09-2 

JO10-2 

MO11-1 

JO13-1 

 19.00 – 20.00 JO16-1 

MO19-1 

 20.15 – 21.30 JO18-1 

Dames 1 

 

Dag Tijdstip Team 

Dinsdag 17.45 – 18.45 JO11-1 en JO11-2 

JO13-2 

JO16-2 

 19.00 – 20.00 JO15-1 en JO15-2 

 20.15 – 21.30 Senioren 5 

 

Dag Tijdstip Team 

Woensdag 17.45 – 18.45 Kabouters 

JO09-1 en JO09-2 

JO10-1 

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)
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MO11-1 

JO13-1 

 19.00 – 20.00 JO16-1 

MO17-1 

Woensdag 20.15 – 21.30 Senioren 4 

Krasse Knarren 

 

Dag Tijdstip Team 

Donderdag 17.45 – 18.45 JO11-1 en JO11-2 

JO13-2 

JO16-2 

 19.00 – 20.00 JO15-1 

JO15-2 

Donderdag 20.15 – 21.30  JO19-1 

Senioren 3 en 4 

 

Dag Tijdstip Team 

Vrijdagavond 17.30 – 21.30 Deels in gebruik door een binnensportvereniging 

 20.15 – 21.30 45+ 

 

Dag Tijdstip Team 

ZaterdagAndere dagen Nog te bepalen Uitsluitend in overleg met Piet Ouwerkerk 



Julni 2020 COBU BOYS PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN 

 

8 Aanvullend Cobu Boys Protocol 

 

 

 

3.33.4 WAAR TRAINEN EN HOE KOM JE DAAR? 

Alle trainingen vinden plaats op het kunstgrasveld. 

De ingang naar de training is bij het brede toegangshek bij het kunstgrasveld. 

Na de training verlaten de spelers en trainers het kunstgrasveld via het toegangshek aan de kant van de snelweg. per 
vak vertrekken: 4, 3, 2, 1, 6, 5, 8, 7.  
Daarna lopen de spelers en trainers richting het hoofdveld en lopen via het tegelpad langs het hoofdveld terug naar de 
ingang bij de kantine. Daar verlaten de spelers en trainers weer het Cobu Boys terrein. Deze route hoeft niet gevolgd 
te worden indien een team als laatste traint.  
 

Auto’s mogen bij de ingang van het kunstgrasveld uitsluitend de spelers afleveren, beslist niet parkeren.  Leden die 

met de auto komen, moeten de auto met de neus naar het veld parkeren. De aanwijzingen van vrijwilligers moeten 

opgevolgd worden. 

Fietsen moeten buiten de hekken geparkeerd worden. De aanwijzingen van vrijwilligers moeten opgevolgd worden. 

Ook op het complex houden we 1,5 meter afstand van elkaar (deze beperking geldt niet voor leden t/m 12 jaar). Om 

rekening te houden met de afstand-regel, is een tijdelijk looproute opgesteld. Op het gehele complex geldt 

“éénrichtingsverkeer”. Dit is van toepassing op het lopen naar de velden, de WC en naar het parkeerterrein. Op het 

terrein wordt middels belijning op straat, afzetlint, borden en markeertape de looproute aangegeven. Houd je te allen 

tijde aan deze looproute en volg de belijning in de goede richting.  

 

 

 
 
 

Met opmaak: Afstand Voor:  0 pt, Na:  0 pt, Regelafstand: 
enkel
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3.4 HALEN EN BRENGEN 

Helaas is het voorlopig niet toegestaan om langs de lijn te wachten tot de training is afgelopen. Om deze reden willen 

we een ieder oproepen om zoveel mogelijk op de fiets te komen. 

• Indien dit niet mogelijk is, verzoeken we je thuis te wachten of in de auto op het parkeerterrein. 

Kinderen afzetten of ophalen? Zorg te allen tijde voor een leeg parkeervak tussen twee auto’s om zo de 1,5 meter 

afstand te bewaren. 

• Kinderen afzetten kan bij het kunstgrasveld. Deze dient als Kiss & Ride (parkeren tijdens de training is hier niet 

toegestaan). Houd ook bij het uitstappen rekening met 1,5 meter afstand. 

• Ophalen kan bij de ingang bij het Cobu Boys clubhuis. Ouders/verzorgers blijven in de auto; de spelers lopen zelf 

naar de auto toe. 

• Indien thuis wachten of op de fiets komen niet mogelijk is, kunnen ouders/verzorgers in verder weg gelegen 
parkeervakken parkeren en in de auto wachten op kinderen gedurende de training. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 WAT DOEN WE BIJ NIET NALEVEN VAN DE REGELS? 

• Van al onze leden, vrijwilligers, en eventuele andere deelnemers verwachten wij strikte naleving van de 

vastgestelde protocollen en andere geldende corona-maatregelen. 

• Indien de naleving niet goed is, zullen wij mogelijk genoodzaakt zijn om de trainingen weer te stoppen. 

We begrijpen dat sommige maatregelen niet leuk zijn. Helaas is ook Cobu Boys  genoodzaakt om dergelijke regels op 

te stellen. Op deze manier kunnen we immers weer open zijn. Deze maatregelen zijn er niet voor niets en overtreding  

hiervan wordt dan ook aangepakt. 

Spelers van JO13 en ouder krijgen bij overtreding van de maatregelen een eerste waarschuwing. Bij een tweede 

overtreding wordt de speler direct van het complex gestuurd en mag deze twee opeenvolgende weken niet naar 

training komen. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Houd je daarom altijd aan de looproute, 1,5 meter 

afstand en andere maatregelen en voorkom dat je weggestuurd wordt! 

Spelers onder de JO13 hebben minder strenge beperkingen. Wel willen we (begeleiders van) deze teams verzoeken 

om rekening te houden met de looproutes en andere maatregelen en altijd te luisteren naar opdrachten van trainers 

en vrijwilligers. 

 

3.6 REGELS VOOR SPELERS EN OUDERS 
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Alle adviezen omtrent hygiëne gelden nog steeds. Was je handen regelmatig, hoest en nies in je elleboog. Voel je je 

verkouden, hoest/nies je veel, heb je koorts of voel je je ziek? Blijf dan thuis. Heeft één van je gezinsleden last van 

deze symptomen? Blijf ook dan thuis. 

Aangezien de ouders niet op het sportterrein mogen zijn, is het wel belangrijk dat de ouders bereikbaar zijn, 

bijvoorbeeld in het geval van een blessure van een speler. Zorg dus als ouder dat je bereikbaar bent op het 06-

nummer dat ook voor de team-app gebruikt wordt.  

• Drink niet uit elkaars fles/bidon.  

• Vermijd bal-hand contact.  

• We adviseren tevens om eigen desinfecterende handgel mee te nemen. 

• Het clubhuis en de kleedkamers zijn gesloten. Omkleden en douchen doe je thuis. 

• Alleen bij hoge nood mag de WC in overleg met de trainer/begeleider gebruikt worden. Houd je ook hierbij 

aan de looproutes op het terrein! We verzoeken een ieder om zo min mogelijk gebruik te maken van de WC. 

Doe dit thuis en beperk het gebruik van de Wc’s op het sportpark.  

• Neem je eigen drinken (en eten) mee. 

• EHBO nodig? De trainer regelt dit met de verantwoordelijke die op dat moment aanwezig is. 

• Beperk het gebruik van dug-outs. Ook in de dug-out houd je 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Bij de trainingen is het: 

o NIET mogelijk om je op de club om te kleden 

o NIET mogelijk om op de club te douchen   

• De Cobu Boys kantine is gesloten tijdens deze trainingen. 

• Na afloop van de training is er dus GEEN ranja of ander drinken beschikbaar of te koop.  

• Het is spelers NIET toegestaan om in ’t OnderInn te komen 

 

 

3.7 REGELS VOOR TRAINERS  

Alle adviezen omtrent hygiëne gelden nog steeds. Was je handen regelmatig, hoest en nies in je elleboog. Voel je je 

verkouden, hoest/nies je veel, heb je koorts of voel je je ziek? Blijf dan thuis. Heeft één van je gezinsleden last van 

deze symptomen? Blijf ook dan thuis. 

Met ingang van 6 mei 2020 is het mogelijk dat jeugdtrainers, die symptomen van het corona-virus vertonen, zich laten 

testen op het corona-virus. Vermeld in dat geval dat je jeugdtrainer bent en training geeft aan jonge kinderen. 

Alle trainers en vrijwilligers krijgen een kort overzicht uitgereikt met regels en afspraken waar ze zich aan moeten 

houden. Dat overzicht is vooral bedoeld om eenvoudig de afspraken uit dit protocol te kunnen naleven. 

• Vraag bij het begin van de training even hoe het gaat met de spelers, en of ze mogelijk corona-besmettingen 

in hun omgeving hebben. Dat is natuurlijk ook uit interesse en goed voor de sociale binding, maar het is 

vooral nodig om mogelijke risico’s van het meetrainen door de spelers te herkennen. 

• Bij de trainingen is het: 

o NIET mogelijk om je op de club om te kleden 

o NIET mogelijk om op de club te douchen   

• Per team mag er maar 1 trainer/begeleider op het veld staan 

• Per team mag er maar 1 trainer/begeleider het trainingsmateriaal ophalen en inleveren 

• Trainers zijn goed herkenbaar omdat zij verplicht zijn om een Cobu Boys Club van 100 vrijwilligershesje te 

dragen. 
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• Materiaaluitgifte voor de trainers zal plaatsvinden bij’ het ballenhok achter het clubhuis. 

• Het is trainers en spelers NIET toegestaan om in ’t OnderInn te komen 

• De Cobu Boys kantine is gesloten tijdens deze trainingen. 

• Na afloop van de training is er dus GEEN ranja of ander drinken beschikbaar of te koop.  

De trainers moeten bijtijds al het trainingsmateriaal klaarzetten om wachten en groepsvorming te voorkomen. 

Na afloop van de training moeten de trainers het trainingsmateriaal weer inleveren’ bij het ballenhok achter het 

clubhuis.  

• In ’t OnderInn is in beperkte mate beschikbaar: 

o Handgel 

o Reinigingsdoeken 

o Afzetlint en/of touw 

Vragen over uitvoering van de trainingen en maatregelen kunnen gesteld worden aan de coördinator, de vrijwilliger(s) 
in ’t OnderInn en/of aan Piet Ouwerkerk.  
 
 
 
 

3.8 REGELS VOOR OVERIGE VRIJWILLIGERS 

Alle adviezen omtrent hygiëne gelden nog steeds. Was je handen regelmatig, hoest en nies in je elleboog. Voel je je 

verkouden, hoest/nies je veel, heb je koorts of voel je je ziek? Blijf dan thuis. Heeft één van je gezinsleden last van 

deze symptomen? Blijf ook dan thuis. 

Met ingang van 6 mei 2020 is het mogelijk dat jeugdtrainers, die symptomen van het corona-virus vertonen, zich laten 

testen op het corona-virus. Vermeld in dat geval dat je jeugdtrainer bent en training geeft aan jonge kinderen. 

Alle trainers en vrijwilligers krijgen een kort overzicht uitgereikt met regels en afspraken waar ze zich aan moeten 

houden. Dat overzicht is vooral bedoeld om eenvoudig de afspraken uit dit protocol te kunnen naleven. 

Per trainingsavond zijn ongeveer enkele 4-5 vrijwilligers nodig voor begeleiden van verkeer en toezicht houden op het 

naleven van de afspraken. Die vrijwilligers worden bij voorkeur gezocht onder de ouders van de teams die trainen, om 

geen extra risico’s te introduceren. Vanzelfsprekend moeten deze vrijwilligers zich houden aan de regels in dit 

protocol. 

Verdere regels: 

• Bij de trainingen is het: 

o NIET mogelijk om je op de club om te kleden 

o NIET mogelijk om op de club te douchen   

• Vrijwilligers zijn goed herkenbaar omdat zij verplicht zijn om een Cobu Boys Club van 100 vrijwilligershesje te 

dragen. 

• Materiaaluitgifte voor de trainers zal plaatsvinden bij de deur van’ het ballenhok achter het clubhuis. 

• Per team mag er maar 1 trainer/begeleider op het veld staan 

• Per team mag er maar 1 trainer/begeleider het trainingsmateriaal ophalen en inleveren 

• Het is trainers en spelers NIET toegestaan om in ’t OnderInn te komen 

• De Cobu Boys kantine is gesloten tijdens deze trainingen. 

• Na afloop van de training is (natuurlijk) GEEN ranja of ander drinken beschikbaar of te koop.  
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Na afloop van de training moeten de trainers het trainingsmateriaal weer inleveren’ bij het ballenhok achter het 

clubhuis.  

• In ’t OnderInn is in beperkte mate beschikbaar: 

o Handgel 

o Reinigingsdoeken 

o Afzetlint en/of touw 

• Als club zullen wij de hesjes  ook dagelijks moeten reinigen. Als vereniging doen we er alles aan om de 

materialen ook te reinigen. De vrijwilliger in ‘t OnderInn draagt handschoenen. 

• Voor het schoonmaken van materiaal is water en zeep en voldoende papieren handdoekjes voldoende. Voor 

trainers en begeleiders geld dat zij de handen wassen of desinfecteren na iedere training. Dit staat in het 

Sportprotocol 

Een vrijwilliger zet vooraf de trainingsvakken uit met pionnen en/of afzetlint, mogelijk gaan we ook daar gebruik 
maken van belijningen.. 
 
Hek achterin aan 1 kant open zetten en afzetten met lint tot aan toegangshek kunstgras. Hierdoor creëren wij al een 
eenrichtingsverkeer. Belangrijk is om beide doorgangen (grote hek achterin en de gebruikelijk toegang) één persoon 
neer te zetten. Zeker in het begin om de ouders te verzoeken om de kinderen op de parkeerplaats af te zetten en 
vervolgens op het aangeven tijdstip de kinderen weer op halen. Kinderen die op de fiets komen zullen de fietsen 
eveneens op het parkeerterrein moeten zetten. Dit ook desnoods per team in een vak. 
 
Vragen over uitvoering van de trainingen en maatregelen kunnen gesteld worden aan de vrijwilliger(s) in ’t OnderInn 
en/of aan Piet Ouwerkerk.  
 

 


