Veiligheids‐ en hygiëneregels voor iedereen
We vinden het geweldig dat onze jeugd weer mag gaan trainen en dat onze trainers/leiders hier ook
open voor staan. Als vereniging houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en eventueel
opgelegde regels vanuit de gemeente.
Binnen vv Hedel geldt het volgende:
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je (je kind) weer laten sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw 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;
* indien een speler toch met bovenstaande klachten op het voetbalveld verschijnt, zal deze door de
trainer/leider/bestuur naar huis worden gestuurd.
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek van de sportlocatie;
• douchen doe je thuis en niet op de club (kleedkamers zijn gesloten!)
• schud geen handen;
• kom, of breng je kind, niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de
sportlocatie en ga direct na de training naar huis.
* neem een gevulde bidon mee voor als je dorst krijgt. (de kantine is niet open voor water of verkoop
consumpties)
* de kantine is beperkt open, zodat er te allen tijde toegang is tot de AED en EHBO‐materialen. (en in
geval van nood voor het toilet). Er mogen niet meer dan 4 mensen tegelijk in de kantine aanwezig
zijn, en er dient 1,5 meter afstand gehouden te worden.
* ouders/verzorgers zijn niet welkom op de accommodatie. Per team mogen maximaal 3
trainers/begeleiders aanwezig zijn. Zij dienen 1,5 meter afstand van elkaar (en spelers vanaf 13 jaar
en ouder) te houden.
* voor JO7 → geldt dat zij buiten de poort (op de parkeerplaats) worden opgewacht door hun trainer
of leider. Als iedereen aanwezig is ga je als team naar je trainingsveld. Na afloop van de training gaat
de trainer of leider met de gehele groep naar dezelfde plaats op de parkeerplaats en kunnen ouders
hun kind daar weer ophalen. Aan ouders de vraag om voor aanvang van elke training door te geven
of je kind wel of niet deelneemt aan de training, zodat de trainer weet wie er allemaal moeten zijn.
Ouders worden door leider hierover geïnformeerd.

* voor JO8 en JO9 → de spelers worden voor de poort afgezet en gaan zelf naar hun trainingsveld.
Na afloop van de training gaan alle spelers onder begeleiding (door trainer/leider) naar de
parkeerplaats en blijft er toezicht tot dat alle spelers zijn opgehaald. Ouders worden hierover
geïnformeerd door de trainers/leiders
* voor JO13‐1, JO13‐2 en MO13 → op een enkele speler na zijn alle spelers 12 jaar of jonger. We
houden ze als team bij elkaar. Indien ouders van een 13 jarige hier niet mee eens is, neem dan
contact op met Jeroen Hermes, zodat we kunnen kijken of deze speler mee kan trainen bij de JO15 of
MO15.
* voor O15, O17 en O19 → 1,5 meter afstand (bij O15 en hoger) is moeilijk, zeker tijdens het
voetballen. Maar we gaan het wel samen doen. Indien spelers zich hier niet aan houden, krijgen zij
een waarschuwing (van hun trainer). Er wordt 2 keer gewaarschuwd (aan de regel herinnerd). Bij de
3e keer wordt de speler naar huis gestuurd. Ouders en jeugdbestuur worden hiervan op de hoogte
gebracht door de trainer.Bij de volgende training is de speler weer van harte welkom. Indien een
speler 3 keer naar huis wordt gestuurd zal het Jeugdbestuur hierover contact opnemen met ouders,
met het verzoek hun kind niet meer naar de trainingen te laten komen.
* als je als team een tijdelijke speler krijgt die mee komt trainen, wordt de trainer hiervan op de
hoogte gebracht door Jeroen Hermes en zorgen we ervoor dat het 06 nummer van ouder bekend is
bij de trainer.
* Te allan tijde is er iemand vanuit het bestuur/jeugdbestuur (of een andere vrijwilliger) aanwezig die
toezicht houdt op het naleven van de regels. Deze persoon is te herkennen aan een geel hesje.
* het ballenhok → Hier mag maar 1 persoon tegelijk in zijn! Dit moet een trainer of leider zijn (geen
spelers)! Houdt ook voor het ballenhok 1,5 meter afstand van elkaar. (in het begin zal iemand
aanwezig zijn om de ballen mee op te pompen)

Kijk verder op www.knvb.nl/samenvooruit of www.nocnsf.nl/sportprotocol voor uitgebreidere
informatie, protocollen, tips en trainingsvormen.
Ook voor ons als vereniging is het lastig om alles in goede banen te leiden, zullen we misschien
dingen over het hoofd hebben gezien of zijn er zaken die makkelijker kunnen.
Als je vragen hebt, of ideeën hebt hoe het anders/makkelijker kan neem dan contact op met Patrick
Olde Scholtenhuis of Wieneke Michels. Zij zijn binnen de club de eerste aanspreekpunten als het gaat
om Corona. (graag persoonlijk en niet via de ma‐woe of di‐do apps!)
Als we allemaal ons best doen, gaat het zeker lukken om weer lekker met elkaar te trainen. Allemaal
veel plezier!
Met sportieve groeten,

Hoofd‐ en Jeugdbestuur
Voetbalvereniging Hedel

