VVH weer open voor de jeugd, hoe doen we dat?
VV Hedel mag gelukkig weer starten met het jeugdvoetbal! In de persconferentie op 20 april 2020
van het kabinet is het volgende bekend gemaakt:
Voor de jeugdleden van VV Hedel tot en met 12 jaar
Voor deze groep spelers is bekend gemaakt dat de trainingen mogen worden hervat en dat er
onderlinge wedstrijden mogen worden georganiseerd. Het houden van 1,5 meter afstand is niet
nodig. Het is niet toegestaan om wedstrijden met andere verenigingen te organiseren.
De kleedkamers en de kantine blijven gesloten. Douchen kan niet op het sportcomplex en moet dus
thuis. Ouders/verzorgers kunnen bij trainingen en wedstrijden NIET langs de lijn staan. Hierop
worden GEEN uitzonderingen gemaakt.
De teamindelingen blijven ongewijzigd.
Het jeugdbestuur overlegt momenteel over de schema’s voor de trainingen, onderlinge wedstrijdjes
en eventuele andere leuke activiteiten. Zodra hierover meer bekend is zal dat worden
gecommuniceerd via de gebruikelijke WhatsApp groepen, via Facebook (VV Hedel) en via de website
vvhedel.nl. Houd dit dus goed in de gaten. De startdatum voor de trainingen is woensdag 29 april
2020.
Voor de jeugdleden van VV Hedel van 13 tot en met 18 jaar
Voor deze groep spelers is bekend gemaakt dat de trainingen mogen worden hervat en activiteiten
mogen worden georganiseerd met als startdatum 29 april 2020. Voor deze groep spelers geldt dat
het VERPLICHT IS 1,5 METER AFSTAND TE HOUDEN. Deze regel dient strikt te worden nageleefd en
hier zal toezicht op worden gehouden.
De kleedkamers en de kantine blijven gesloten. Douchen kan niet op het sportcomplex en moet dus
thuis. Ouders/verzorgers kunnen bij trainingen en wedstrijden NIET langs de lijn staan. Hierop
worden GEEN uitzonderingen gemaakt.
De teamindelingen blijven ongewijzigd.
Ook voor deze leeftijdsgroep overlegt het jeugdbestuur momenteel over de schema’s voor de
trainingen en eventuele andere leuke activiteiten. Zodra hierover meer bekend is zal dat worden
gecommuniceerd via de gebruikelijke Whatsapp groepen, via Facebook (VV Hedel) en via de website
vvhedel.nl. Houd dit dus goed in de gaten. De startdatum voor de trainingen is woensdag 29 april
2020.
Ben je 18 jaar of jonger, wil je graag voetballen en ben je geen lid?
Wil je graag voetballen, ben je 18 jaar of jonger en geen lid? VV Hedel stelt haar accommodatie ook
(gratis!) ter beschikking aan kinderen en jongeren tot en met 18 die geen lid zijn van de vereniging. Je
wordt ingedeeld in de bij jou passende leeftijdscategorie. We zijn met het jeugdbestuur in overleg
hoe we dit het beste kunnen vormgeven. In ieder geval zal er een aanmelding moeten plaatsvinden
zodat we weten wie graag (tijdelijk) aan de voetbalactiviteiten van VV Hedel deel wil nemen.
Als je graag wil meedoen aan de activiteiten bij VV Hedel willen we je vragen je zo snel mogelijk aan
te melden. Dat helpt ons enorm in de planning. Zodra we je aanmelding hebben ontvangen gaan we
hier direct mee aan de slag. Je bent van harte welkom!!

Aanmelding niet leden:
Stuur een mail aan: jeugd@vvhedel.nl
In deze mail moeten de volgende gegevens staan:
Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Contactpersoon, Telefoonnummer contactpersoon, en
Mailadres
Tot slot
Wij zijn superblij dat de jeugd nu weer mag voetballen. Wij gaan ervan uit dat zowel de jeugdspelers
(op wie dit van toepassing is) als alle ouders en verzorgers zich houden aan de geldende regels. Hier
zal op worden toegezien. Het kan voorkomen dat we niet op alle vragen direct een antwoord
hebben. Hier vragen we begrip voor. We houden rekening met elkaar!
Alle eventuele vragen kun je stellen via het volgende mailadres: voorzitter@vvhedel.nl
Wij wensen iedereen veel voetbalplezier na een lange saaie periode….!!

Met sportieve groet, namens het Bestuur en Jeugdbestuur VV Hedel,

Patrick Olde Scholtenhuis (Voorzitter)

Voor alle duidelijkheid: Het sportcomplex is NIET vrij toegankelijk en
uitsluitend geopend voor trainingen, onderlinge wedstrijden en door de
vereniging georganiseerde activiteiten. Dat blijft in ieder geval zo tot 20 mei
2020!

