Protocol herstart trainingen V.V. Irene
Mei 2020

Vanaf maandag 4 mei 2020 worden de trainingen bij V.V. Irene te Gemonde hervat.
In dit protocol staan de voorwaarden waaronder we de herstart realiseren en borgen.
Dit is een levend document wat inhoudt dat er gaandeweg aanpassingen kunnen worden
gedaan.
Algemene aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

De trainingstijden zijn aangepast, elk team traint één keer in de week;
De toegang tot het sportpark verloopt via de gebruikelijke ingang, het verlaten van
het sportpark verloopt via de achterzijde (zie looplijnen plattegrond);
De teams die trainen om 18.15 gebruiken een andere fietsenstalling dan de teams
die trainen om 19.45;
Kleedlokalen (en dus ook de toiletten) en kantine blijven gesloten;
Alleen spelers, trainers, leden van de jeugdcommissie en het bestuur hebben onder
trainingstijd toegang tot het sportpark;
Spelers zijn niet eerder dan vijf minuten voor aanvang omgekleed aanwezig;
Trainers en spelers houden zich strak aan de eindtijd, zodat spelers uiterlijk 5
minuten ná trainingstijd opgehaald/naar huis gefietst zijn;
Voor trainers geldt: maximaal één trainer tegelijkertijd in het materiaalhok, de
andere trainer wacht buiten;
Ouders komen niet op het sportpark en blijven niet in de omgeving van het
sportpark (parkeerplaats en Kaal Hoefsteeg) hangen na het brengen/halen van hun
kinderen;
Teams tot en met de O11 mogen trainen in groepsverband, teams vanaf de O13
trainen altijd met 1,5 afstand tussen de spelers onderling en de trainer(s);
Er zijn zo vaak mogelijk leden van de jeugdcommissie en/of het bestuur aanwezig
om te zorgen dat de aandachtspunten van dit protocol nageleefd worden. Bij
herhaalde overtredingen wordt er door het betreffende team niet meer getraind.
Onderling aanspreken is gewenst;
Vragen omtrent dit protocol bij:
o Marc Habraken (voorzitter) via 06-54941799
o Tonny Pennings (coördinator Kanjers t/m O13) via 06-17113197
o Margret van Oorschot (coördinator O15 t/m O19) via 06-33880401
o Steven Gevers (voorzitter Jeugdcommissie) via 06-12841826

Verderop in dit protocol vind je meer details omtrent de bovengenoemde maatregelen.
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Plattegrond en looplijnen sportpark
•
•

•

Alleen de oefenhoek is beschikbaar voor trainingen, de andere velden zijn reeds
ingezaaid;
Toegang tot het sportpark verloopt via de blauwe lijn en het verlaten via de gele lijn
op onderstaande plattegrond:

De teams die om 18.15 trainen gebruiken fietsenstalling 1 en de teams die om 19.45
starten gebruiken fietsenstalling 2.

Fietsenstalling
1

Fietsenstalling 2
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Trainingsschema
•

Elk team traint één keer per week middels onderstaand schema:
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

18.15 – 19.30
Fietsenstalling 1

JO9-1 &
JO10-1

JO-11-1 &

Kanjers
(16.00 – 16.45)

JO13-1

19.45 – 21.00
Fietsenstalling 2

JO17-1

JO15-1

JO19-1

MO15-1

•
•
•

Spelers zijn niet eerder dan vijf minuten voor aanvangstijd aanwezig;
Teams tot en met de JO11-1 mogen trainen in groepsverband, teams vanaf de JO131 trainen altijd met 1,5 afstand tussen de spelers onderling en de trainer(s);
Trainers en spelers houden zich strak aan de eindtijd, zodat spelers uiterlijk vijf
minuten ná trainingstijd opgehaald/naar huis gefietst zijn.

Veiligheid bij brengen en halen
•
•
•
•
•

Let bij het brengen en halen op de veiligheid van de kinderen;
Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
Kom niet te vroeg of te laat;
Blijf niet hangen rondom het sportpark (parkeerplaats en Kaal Hoefsteeg) na het
brengen of halen van de kinderen;
Ouders komen niet op het sportpark. Contact met trainers geschiedt via de telefoon
of andere gebruikelijke kanalen.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
Blijf thuis als je één van de volgende symptomen hebt (ook in mildere maten):
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, mogen
kinderen weer komen sporten;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog
ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
Was je handen met water en zeep voor en na een bezoek aan het sportpark;
Douche thuis; op het sportpark zijn de kleedlokalen gesloten;
Vermijd het aanraken van je gezicht;
Schud geen handen.
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