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Schinveld, 13 mei 2020 
  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), spelers, 
 
In navolging op het hervatten van de trainingen van de jeugd t/m 12 jaar en het succes hiervan 
hebben wij als bestuur besloten de trainingen voor jeugd van 13 t/m 18 jaar en Senioren ook te 
hervatten. Hierbij dient de anderhalve meter afstand in acht te worden genomen. Vooralsnog wordt er 
door deze teams getraind vanaf maandag 18 mei tot en met dinsdag 9 juni. Veranderingen in 
maatregelen vanuit de overheid zullen wij uiteraard nauwlettend volgen. Tevens wordt de optie om 
tijdens de zomerstop door te trainen uitgezocht. 
 
De trainingen zullen plaatsvinden in een aangepaste vorm. Er wordt getraind conform de afspraken 
die ons door de overheid opgelegd zijn. De belangrijkste van deze afspraken zijn hieronder 
weergegeven. Lees deze goed door en leg ze waar nodig uit aan je kind. 
 
Het allerbelangrijkste is, dat we ons allemaal aan deze afspraken houden. Er kunnen maatregelen 
volgen vanuit de vereniging of de overheid, wanneer regels overtreden worden. Gebruiken we 
allemaal ons gezonde verstand, dan zal dat niet nodig zijn. 
 

1. Wanneer een speler wenst deel te nemen aan een trainingsavond dient deze iedere training 
opnieuw van tevoren aangemeld te worden bij de leider van het betreffende elftal. Spelers die 
niet aangemeld zijn voor een training zullen geen toegang krijgen tot de accommodatie.. 

 
2. Spelers moeten worden afgezet bij de hoofdingang van de accommodatie (poort). Kom bij 

voorkeur te voet of op de fiets en met slechts één ouder.  
 

3. Ouders en toeschouwers hebben helaas geen toegang tot de accommodatie. Er staan 
vrijwilligers bij de poort die hierop handhaven.  
 

4. De spelers moeten vanaf de poort rechtstreeks naar het veld lopen waarop ze trainen. Zie het 
aangepaste trainingsschema waarop de dag, tijd en plek op het kunstgrasveld voor jouw team 
te zien is. Let op, tijden kunnen afwijken.  
 

5. De poort is 10 minuten voor aanvang van de training geopend voor spelers en direct na 
aanvang gesloten. En daarbij geldt, gesloten blijft gesloten.  
 

6. De kantine en kleedlokalen zijn gesloten. Ga dus voor het voetbal naar het toilet. Bij 
noodgevallen is er een toilet beschikbaar. 
 

7. Een team wordt door maximaal twee leiders getraind. Voor zowel spelers als leiders geldt de 
regel van 1,5 meter afstand. Om pragmatische redenen, geldt dat ook voor de JO13- en 
JO14-spelers die nog 12 jaar zijn. 
 

8. We schudden geen handen, geven geen high-five of boks. 
 

9. Kinderen mogen een drinkfles met water meenemen. Die is uiteraard alleen voor eigen 
gebruik en moet vooraf gevuld zijn. 
 

10. Na afloop van de training lopen de kinderen direct naar de uitgang om weer opgehaald te 
worden. Deze poort gaat 5 minuten voor het einde van de training open en blijft dat tot 15 
minuten na afloop. 
 

11. Was thuis voor en na de training de handen met zeep (minimaal 20 seconden). 
 



12. Op de accommodatie zijn de looppaden aangeven met afzetlint om bij het veld of de uitgang 
te komen. 
 

13. Kom niet trainen indien er sprake is van verkoudheid, hoesten, benauwdheid, of koorts. Ook 
bij milde klachten. Blijf ook thuis wanneer er iemand binnen het gezin koorts heeft (38 Cº). 
Zijn er 24 uur geen klachten, dan ben je weer welkom. 
 

14. Blijf thuis wanneer bij iemand binnen het gezin het coronavirus is vastgesteld. Deze persoon 
moet minimaal 14 dagen klachtenvrij zijn voordat je komt trainen. 
 

15. Van leiders verwachten we, dat ze de maatregelen in acht nemen en kinderen ook 
aanspreken. Tevens loopt er een corona-vrijwilliger die hier op zal toezien. 

 
Het staat ieder lid vrij om deel te nemen aan deze trainingen. Heb je er een goed gevoel bij, komt je 
kind lekker een balletje trappen. Wanneer je er (nog) geen goed gevoel bij hebt, blijf je thuis. Dat is 
geen enkel probleem. Doe wat voor jezelf goed voelt. 
 
Met sportieve groet, het bestuur 
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