Bijlage A: de maatregelen
Als vereniging nemen wij alle nodige maatregelen om het verspreidingsrisico te beperken.
Voor het naleven van de maatregelen willen we dan ook nadrukkelijk een verzoek op u
doen met de vraag aan iedereen om hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen.
De trainingen zullen worden afgewerkt middels een aangepast trainingsschema. Dit
trainingsschema is als bijlage B toegevoegd.
Omdat er in de maatregelen onderscheid wordt gemaakt naar leeftijdscategorie is hier ook
rekening mee gehouden in de opzet van het trainingsschema.
Spelers en speelsters tot en met de leeftijd van 12 jaar kunnen de trainingen
onder de normale omstandigheden hervatten.
Spelers en speelsters in de leeftijdscategorie van13 t/m 18 jaar zullen ten alle tijden de 1,5
meter afstand in acht moeten nemen. Dit resulteert natuurlijk in aangepaste
trainingsvormen.
Maatregelen
* Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°).
* Blijf thuis als iemand in huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
* Blijf thuis als iemand in het huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek
kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
* Het sportpark mag enkel worden gebruikt voor georganiseerde trainingen. Buiten de
trainingen blijft het sportpark gesloten!
* Voor deze trainingen mogen alleen de spelers, speelsters en de trainers het sportpark
betreden.
* Alle trainingen worden afgewerkt op het hoofdveld.
Er is een (routing) kaart bijgevoegd (bijlage C) die toont hoe de spelers en speelsters het
sportpark moeten betreden en verlaten.
* De kinderen moeten bij aanvang op de parkeerplaats worden afgezet en kunnen via de
hoofdingang (hellingbaan) het sportpark betreden (ouders mogen dus niet mee het
sportpark op.
* Ouders mogen niet eerder dan 5 minuten voor de start en voor het einde aanwezig zijn
op de parkeerplaats voor het brengen en ophalen van de kinderen. Vandaar er ook in het
trainingsschema een buffer van 15 min. is voorzien tussen de twee trainingen om het
aantal aanwezigen op het sportpark te minimaliseren.
* Na het trainen zullen de kinderen via de grote poort bij het trainingsveld (veld 2) het
sportpark weer verlaten. Denk hierbij ook aan de landelijke 1,5 meter afstand regel.
* Alle faciliteiten op het sportpark zijn gesloten, kleedkamers, toiletten, kantine etc
Wij verwachten dan ook dat de spelers en speelsters in trainingstenue worden gebracht
en gehaald.
* Indien de spelers en speelsters een eigen bidon meenemen, mag deze niet worden
gedeeld met andere spelers of speelsters.

