
Stappenplan om deel te nemen aan 
de buitentrainingen van BTN

sport bewust, houd je aan de spelregels,
zo hebben we samen sportplezier
Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

Stap 1: ga naar www.budotopnederland.nl
 

Stap 2: klik op de button: buiten trainingen
 

Stap 3: kijk in het rooster welke training je wilt volgen. 
Elke toppers heeft de mogelijkheid om maximaal 1 buitentraining te volgen. Dit in verband met de verplichte kleinere
groepen en beschikbaarheid van de sportvelden. De andere training kan je online volgen via zoom. 
 

Stap 4: klik op de training in het rooster die je graag wilt volgen
Hier vind je meer informatie over de training. Er staat onder andere bij hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn,
waar de training plaats vindt en welke tijd je wordt verwacht. Bij elke training zal er naast een hoofdtrainer ook een
assistent zijn die training voor zoom zal opnemen en een corona toezichthouder om alles in goede banen te leiden
volgens de regels van het RIVM en het beleid van de gemeente. 
 

Stap 5:  klik op nu boeken
Op deze manier kunnen wij de maximum groepsgrootte bewaken en hebben de trainers een goed overzicht van
welke Toppers er tijdens de training aanwezig zullen zijn. 
 

Stap 6:  log in of registreer je bij eversports 
Om de registraties goed te laten verlopen en bij te houden maken we gebruik van een online systeem genaamd
eversports. 
 
Stap 7: klik op accepteren voor registratie
Hiermee accepteer je de algemene voorwaarden en privacy voorwaarden van eversports. (dit is eenmalig)
 
Stap 8: bevestig je e-mail voor registratie
 Ga naar je e-mail inbox en klik in de mail op email verifiëren (dit is eenmalig)
 
Stap 9:  klik na registratie op ga verder met boeken
 

Stap 10: klik op boeken
Je boeking is bevestigd en je ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging mail. Als je toch niet aanwezig kunt
zijn dan kan je tot 24 uur voor aanvang van de les annuleren. 
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De gemeente doet een oproep aan alle kinderen die deel willen nemen aan een sportactiviteit , om zoveel mogelijk zelfstandig
naar de sportvelden te komen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan is het van belang dat iedereen zoveel mogelijk in dezelfde richting
voortbeweegt. Wij willen jullie daarom vragen om bij het brengen van je kind de route van de pijlen te volgen. Bij aankomst zet je
je kind op de stoep naast de parkeerplaats af. Zie de oranje vlag afzetten.  Dit kan vanaf 10 minuten voor start van de les, waar
een begeleider uw kind zal opvangen. Vervolgens rijd je een rondje over de parkeerplaats en verlaat je het terein. De kindren
ophalen moet op een andere plek zodat ouders/kinderen van de 2 verschillende groepen elkaar niet kruisen. Je kan je kind na de
les ophalen bij de oranje vlag ophalen.  Je mag tijdens de les wachten in de auto, maar we willen alle ouders vragen om zoveel
mogelijk in de auto te blijven en een parkeervak vrij te houden tussen elke auto..

route voor afzetten/ophalen auto 
om veilig samen te sporten 

OPHALEN

AFZETTEN
 



De gemeente doet een oproep aan alle kinderen die deel willen nemen aan een sportactiviteit , om zoveel mogelijk zelfstandig
naar de sportvelden te komen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan is het van belang dat iedereen zoveel mogelijk in dezelfde
richting voortbeweegt. Wij willen jullie daarom vragen om bij het brengen van je kind de route van de pijlen te volgen. Bij
aankomst zet je je kind op de stoep naast de parkeerplaats af. Zie de oranje vlag afzetten.  Dit kan vanaf 10 minuten voor start
van de les, waar een begeleider uw kind zal opvangen. Vervolgens rijd je voor SportCity langs en een rondje om het korfbal-
veld om het terrein te verlaten. Na de les kan je je kind weer ophalen vanaf een andere plek zodat ouders/kinderen van de 2
verschillende groepen elkaar zo min mogelijk kruisen. Zie de oranje vlag ophalen.   We willen alle ouders vragen  om na het
afzetten direct door te fietsen en pas te weer terug te zijn als de les voorbij is om samenscholing te voorkomen.

route voor afzetten/ophalen fiets
om veilig samen te sporten 

OPHALEN

AFZETTEN


