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Beste Allemaal, 

 

De Rijksoverheid heeft de Coronamaatregelen versoepeld en wij zijn erg blij dat wij met de 

jeugdtrainingen weer mogen starten. Uit peilingen en reacties blijkt dat (jeugd)leden grote 

belangstelling hebben om te starten en dat de meeste trainers hier ook daadwerkelijk aan kunnen en 

willen bijdragen. Het bestuur heeft daarom een plan uitgewerkt voor het starten van de jeugdtrainingen 

waarover wij de trainers, jeugdleden en hun ouders/verzorgers graag informeren. Wij zijn hierbij 

uiteraard gehouden aan de voorschriften van het Rijk en we maken daarbij dankbaar gebruik van de 

protocollen van gemeenten en NOC*NSF, die vrijdagmiddag 24 april aan ons bekend zijn gemaakt.  

 

Vanaf 6 mei is het volgende mogelijk:  

1. Het verzorgen van trainingen voor de JO 8 tot en met O12 teams.  

2. Het verzorgen van trainingen voor de O13 teams tot en met O19 teams. De richtlijnen en regels 

rondom de trainingen worden verderop in dit document toegelicht.  

3. Er wordt gestart met 1 training per week voor elk jeugdteam. Indien het kan, wordt dit voor 

sommige teams vaker. 

 

Het is belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Neem daarom even de tijd om onderstaande 

informatie te lezen. 

 

 

Trainingen 

Jeugd spelend in teams t/m Onder-12 

Vanaf woensdag 6 mei 2020 hervatten we voor deze groep leden de trainingen volgens een vast 

trainingsschema. Deze komt op onze website. Tevens zullen de trainers zelf contact met jullie 

opnemen over de trainingstijd. 

LET OP: Kinderen uit de JO12 die al 13 jaar zijn, mogen NIET meer met de JO12 trainen.   

Hierover zullen we nog afspraken maken om te kijken om hoeveel kinderen het gaat en of we hier 

een andere oplossing voor kunnen vinden. 

 

ALLE trainingen zullen plaatsvinden op veld 4. De overige velden zijn reeds in onderhoud door de 

SRO. Deze velden mogen NIET betreden worden. 
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Jeugd spelend in teams van Onder-14 t/m Onder 18. 

Ook voor deze groep leden worden de trainingen vanaf woensdag 6 mei opgestart volgens een vast 

trainingsschema. Deze komt op onze website. Tevens zullen de trainers zelf contact met jullie 

opnemen over de trainingstijd.  

Voor deze groep geldt heel nadrukkelijk dat ook tijdens de training de 1,5m afstand tussen elkaar 

moet worden opgevolgd. De training zal hierop aangepast worden. 

LET OP: Kinderen uit de JO18 die al 19 jaar zijn, mogen NIET meer met de JO18 trainen.   

 

ALLE trainingen zullen plaatsvinden op veld 4. De overige velden zijn reeds in onderhoud door de 

SRO. Deze velden mogen NIET betreden worden. 

 

 

 

 

Voorschriften 

▪ Uiteraard volgen we de voorwaarden en richtlijnen van de Rijksoverheid. 

▪ Het NOC*NSF heeft samen met de vereniging van Sport en Gemeenten op landelijk niveau 

protocollen ontwikkeld voor betrokken partijen/doelgroepen. 

Ook de NOC*NSF protocollen volgen we zoveel als mogelijk. Deze zijn voor door de KNVB aangevuld 

en toegespitst op voetbalverenigingen. Hier verwijzen wij naar. Daar waar nodig nog een aanvulling 

hieronder met club specifieke informatie. 

▪ De belangrijkste punten uit Protocol veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen: 

- Neem een EIGEN bidon mee naar de training; 

- Was thuis alvast je handen en ga ook thuis (voordat je naar VVZA komt) 

naar het toilet; 

- Douche thuis; op de club is dit niet mogelijk;  

▪ Protocol voor trainers, begeleiders en vrijwilligers.  

▪ Protocol voor ouders en verzorgers. 

▪ Protocol voor spelers.  

 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59933/corona-protocol-veiligheid-en-hygi%C3%ABneregels
https://www.knvb.nl/nieuws/assist-trainers/assist-trainers/59913/corona-protocol-trainers
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59925/corona-protocol-ouders
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59929/corona-protocol-spelers
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Logistiek 

▪ Om de logistiek in goede banen te leiden hebben we de volgende voorschriften: 

Voor Ouders: 

- Indien je je kind met de auto brengt: laat je kind OP DE 

PARKEERPLAATS alleen uitstappen en laat hem/haar zelf naar de 

ingang lopen. Blijf zelf zoveel mogelijk IN de auto; 

- Indien je samen op de fiets komt: laat je kind ALLEEN de fietsenstalling 

in gaan; 

- Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang en einde van de training; 

- Het is niet toegestaan het complex te betreden. Dit geldt ook voor 

broertjes/zusjes en andere toeschouwers; 

- Er mag geen groepsvorming van ouders/verzorgers/leden plaatsvinden 

buiten het complex. 

Voor spelers: 

- Kom zoveel als mogelijk op de fiets en kom alleen, dus niet in groepjes; 

- Houd afstand in de fietsenstalling (geldt voor > 12 jaar); 

- Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training begint en ga na de 

training DIRECT naar huis; 

- Houd je aan de voorgeschreven route op ons complex. Volg de pijlen! 

 

Het is alleen toegestaan om ons complex via de hoofdingang te betreden en te verlaten. Betreden van 

de velden via andere ingangen is strikt VERBODEN. 

 

Voor trainers: 

- zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je 

gelijk kunt beginnen. Laat spelers alleen op het afgesproken 

speelveldgedeelte toetreden; 

- Beëindig de training op tijd, zodat er geen contact met andere spelers 

kan ontstaan; 

- houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers (geen 

lichamelijk contact); 

- Er mag 1 persoon tegelijk in het ballenhok aanwezig zijn. 
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Voetbal ondersteunend 

▪ Corona-coördinator 

▪ De Corona-coördinator is het eerste aanspreekpunt voor alle zaken buiten de voetbaltrainingen. 

Bij VVZA zijn dit Monique van Empelen en Machteld Ravesloot. Je kunt met hen contact 

opnemen door een mail te sturen naar corona@vvza.nl 

▪ Steward 

Tijdens de trainingsavonden zal er toegangscontrole zijn door 1 of 2 stewards. Deze stewards houden 

personen tegen die geen toegang hebben, geven instructies en spreken personen aan die zich niet aan de 

richtlijnen en instructies houden. Personen die zich niet aan de regels houden, kunnen worden 

verwijderd van ons complex!!! 

De Steward is goed herkenbaar aan een hesje en kan toegang verlenen tot EHBO-middelen en de AED. 

 

 

 

Wij gaan ervan uit dat iedereen zich aan de regels houdt. Het niet voldoen aan de 

gedragsregels kan betekenen dat trainingen gestopt moeten worden en in het ergste geval het 

gehele sportpark weer wordt gesloten. 
 

Wij zijn op zoek naar STEWARDS.  

Zonder de extra begeleiding hebben we GEEN toestemming om trainingen te mogen houden op 

ons complex. Wij willen u vragen om (tijdens de training van uw kind) te komen helpen! 

Dit betekent dat wij u indelen om 1 of 2 uurtjes deze taak op u te nemen. 

Meld je aan bij Monique van Empelen of Machteld Ravesloot door een mail te sturen naar 

corona@vvza.nl 

Let op: als we dit rooster niet volledig rond krijgen, kan het zijn dat er trainingen niet 

doorgaan. 
 

mailto:corona@vvza.nl
mailto:corona@vvza.nl
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Facilitair 

▪ De kantine is gesloten voor iedereen. 

▪ De kleed/was accommodatie is gesloten. Enkel voor noodgevallen (toilet voor hoge nood of water 

voor verzorging) kan er toegang verleend worden. 

▪ toegang tot AED en de verbandtrommel kan door de Steward worden verleend; 

▪ Het huidige fietsenhok is voor de trainers en sportende kinderen. Ouders mogen daar niet in komen.   

▪ Ballenhok voor spelmaterialen: 
  

▪ Alleen de trainers hebben toegang tot het ballenhok om spelmateriaal te pakken. Let op dat er 

slechts 1 persoon tegelijk in mag zijn. 

▪ Materialen op het veld: 

▪ Na de laatste training van de dag op een veld moeten de goals weer opgeruimd worden. De 

trainer ziet erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. 

▪ Veldonderhoud SRO: de velden 1,2 en 3 zijn reeds in onderhoud. Dit betekent dat we GEEN 

TOEGANG hebben tot deze velden. Alle trainingen vinden plaats op veld 4. 

 

 

Tot slot 

▪ Deelname is op basis van vrijwilligheid: 

Voor zowel trainers als (ouders van) spelers geldt dat uiteraard iedereen vrij is te bepalen om deel 

te nemen aan de trainingen. Ook de keuze van een selectiespeler om (nog) niet deel te nemen, heeft 

op dit punt geen consequenties voor zijn/haar behoud in de selectie. 

▪ Geduld, begrip en leren van ervaringen: 

Voor iedereen is dit nieuw en we willen zo verantwoord mogelijk de trainingen herstarten. Op basis van 

deze, naar onze mening, verantwoorde herstart kunnen we kijken of we veranderingen kunnen of 

moeten doorvoeren. We zullen jullie hierover blijven informeren. Dat zal vooral via onze website 

gebeuren. Houd deze dus goed in de gaten! 

 

We wensen jullie heel veel plezier tijdens de trainingen! 

  

Het bestuur 
 


