Herstart jeugdtrainingen 13-18 jaar
Hallo allen,
Tijdens de persconferentie van Mark Rutte op 21 april jl. is, in samenwerking met het RIVM, besloten dat
kinderen én jongeren weer mogen starten met sporten. Na goed overleg is besloten dat wij, SV Merselo, de
trainingen voor de jeugd willen hervatten vanaf woensdag 29 april. Dit geldt voor voetbal- én korfbaltrainingen.
Besloten is dat alle teams één keer per week gaan trainen op de normale trainingsdag en -tijd. De tijdsduur van
de training mag door de train(st)er(s), naar eigen inzicht, worden ingekort in onderling overleg met het team.
Om de trainingen voor een ieder veilig te laten verlopen zijn onderstaande regels opgesteld:
1. Kledij
Kinderen komen in sportkleding én sportschoeisel naar het sportpark. Daarnaast dienen de kinderen
(eventueel) zelf een gevulde drinkfles mee te nemen.
2. Brengen en halen
De kinderen kunnen op de parkeerplaats (langs de molen) worden afgezet en opgehaald. Wanneer kinderen
zelfstandig naar het sportpark komen, kunnen zij de fiets in de daarvoor bestemde fietsenstalling plaatsen.
Ouders mogen het sportpark niet betreden.
3. Kleedlokalen en kantine
De kleedlokalen en de kantine blijven gesloten. Het is niet mogelijk om op het sportpark te douchen en om te
kleden. Daarnaast is toiletbezoek niet mogelijk.
4. Trainer(s) en trainster(s)
De trainers en trainsters trachten voldoende afstand (1,5 meter) te bewaren tot de kinderen voor de
gezondheid van het kind én van henzelf.
5. Trainingen en trainingsmateriaal
Er worden trainingen aangeboden waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Wijs uw kinderen er
op dat dit van cruciaal belang is!
Het trainingsmateriaal wordt klaargezet door de trainers of trainsters. Alle jeugdleden blijven uit het
materiaalhok. Daarnaast mag er maximaal 1 train(st)er tegelijkertijd in het materiaalhok aanwezig zijn.
6. RIVM-maatregelen
Alle maatregelen gesteld door het RIVM worden in acht genomen. Iedereen met klachten dient thuis te blijven.
Dit geldt zowel voor de jeugdleden als voor de trainers en trainsters. Daarop kunnen wij alleen toezien op het
sportpark.
7. Ethisch dilemma
Het staat ouders vrij om kinderen deel te laten nemen aan training of thuis te laten. Wanneer u besluit uw kind
thuis te laten vragen wij u uw kind af te melden! Het afmelden kan via de betreffende trainer of trainster.
8. Sluiting seizoen 2019-2020
De training zullen doorgang vinden tot 30 mei. Op feestdagen (hemelvaart en Pinksteren) wordt niet getraind.
Middels het aanbieden van deze trainingen proberen wij om het seizoen op een positieve manier met elkaar af
te sluiten. Met inachtneming van bovengenoemde maatregelen moet het voor iedereen mogelijk zijn om weer
veilig te kunnen sporten. We zijn met z’n alle verantwoordelijk voor de naleving van deze regels.
Bij vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met onderstaande contactpersonen:
Korfbal: Nikky Zegers 06-13446456
Voetbal: Jeroen Rongen 06-27906230
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