TRAINEN IN CORONATIJD BIJ
VV LANGEVEEN
ONS BELEID

ONLANGS HEEFT HET KABINET EEN AANTAL
MAATREGELEN IN DE CORONA-AANPAK
VERSOEPELD. ZO MOGEN KINDEREN TOT EN MET
12 JAAR, ONDER BEGELEIDING, WEER SAMEN
TRAINEN IN DE BUITENLUCHT. OOK VOOR
JONGEREN VANAF 13 JAAR TOT EN MET DE
SENIOEREN IS DAT, ONDER STRENGE
VOORWAARDEN EN 1,5 METER AFSTAND, WEER
TOEGESTAAN, OP 11 MEI ZAL VV LANGEVEEN DE
TRAININGEN WEER HERVATTEN.

GEZOND VERSTAND STAAT VOOROP
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Coördinatie naleven beleid:
Algemene Corona Contactpersonen:
Niek Waaijer
Bestuurslid VV Langeveen
06 57 616 673
n.waaijer@vv-langeveen.nl
Jan Mensen
Voorzitter VV Langeveen
06 10 674 025
voorzitter@vv-langeveen.nl
De hierboven genoemde contactpersonen hebben volledige kennis van de reglementen zoals beschreven
in dit document. Ook zijn zij zich bewust van de richtlijnen van de gemeente en de KNVB.

Toezicht tijdens trainingen:
Tijdens alle trainingen zal er een toezichthouder aanwezig zijn. Dit is iemand anders dan de trainer(s).
Deze zal toezicht houden op het naleven van het beleid dat staat beschreven in dit document. De
toezichthouders zijn bestuurs- en/of kaderleden.
Het is de taak van de toezichthouder om er voor te zorgen dat alle regels worden nageleefd zoals
beschreven in dit document. In eerste instantie zijn de trainers verantwoordelijk voor het gedrag van
spelers. De toezichthouder dient als verantwoordelijke voor het naleven van de regels en zal waar nodig
de trainers/spelers corrigeren. De toezichthouders per avond staan vermeld in het trainingsschema.
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Reglementen:
Reglement betreden / vertrekken van de accommodatie:
❖ Trainers, de toezichthouder en spelers vanaf 13 jaar houden te allen tijde 1,5 meter afstand. In
het trainingsschema wordt rekening gehouden met deze regel.
❖ Betreden sportcomplex alleen toegestaan via de hoofdingang en niet via de ingang bij de handbal
kleedkamers.
❖ Toegang tot het sportpark is alleen toegestaan voor trainers, toezichthouders jeugd en senioren
op momenten wanneer dit staat aangegeven in het trainingsschema.
❖ spelers zijn maximaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig.
❖ Auto’s worden geparkeerd op de parkeerplaats van Café Restaurant Waaijer. Ouders/Verzorgers
blijven in de auto zitten tijdens het halen en brengen.
❖ Jeugdspelers ouder dan 13 jaar blijven bij de auto staan tot nader order van toezichthouder
❖ Fietsen kunnen geplaatst worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken bij de hoofdingang.
❖ Bij binnentreden van het sportpark wordt er gebruik gemaakt van de desinfecterings-middelen
die klaar staan.
❖ Enkel de trainers en toezichthouder mogen het gebouw betreden om trainingsmateriaal te
pakken. Het gebouw (inclusief toiletten) blijft compleet gesloten voor spelers.
❖ Het verlaten van het sportpark gebeurt op instructie van de leiders en toezichthouder. Ook bij het
verlaten worden de desinfecterings-middelen gebruikt om de handen te desinfecteren.
❖ Na het verlaten van het sportpark gaan spelers gelijk door naar huis.
❖ Trainen gebeurt uitsluitend op het deel van het veld zoals beschreven in het trainingsschema.
❖ Vermenging van de leeftijdsgroepen jeugd t/m 12 jaar, leden 13 t/m 18 jaar en senioren leden is
op geen enkel moment toegestaan.

Wat we verwachten van de toezichthouder:
❖

Te allen tijde wordt er gehouden aan de reglementen die hierboven zijn beschreven.

❖

De toezichthouder is uiterlijk een kwartier van te voren aanwezig en verlaat als laatste het
sportpark.

❖

Blijft thuis wanneer iemand in het huishouden de volgende klachten heeft:
Koorts (boven 38˚C), neusverkoudheid, hoesten en/of benauwdheid

❖

Blijf thuis wanneer er iemand in het huishouden positief is getest op Corona. (tot 14 dagen na de
laatste ziektedag van uw huisgenoot).

❖

Kun je om bovenstaande of andere redenen niet komen, meld dit dan aan 1 van de Corona
Contact Personen en zorg in overleg met 1 van de Corona Contact Personen voor een
vervanger. De vervanger moet ook bekend worden gemaakt aan de trainers van die avond.

❖

Klaarzetten van desinfecterings- middelen en de EHBO koffer bij de kassaruimte.

❖

Tijdig aangeven bij 1 van de Corona Contactpersonen van het op raken van het desinfecteringsmiddel.

❖

Bij calamiteiten of herhaaldelijke overtreding van de regels zullen de desbetreffende personen
naar huis worden gestuurd en wordt er melding gemaakt bij 1 van de Corona Contactpersonen.
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Wat we verwachten van de trainers:
❖

Te allen tijde wordt er gehouden aan de reglementen die hierboven zijn beschreven.

❖

De trainer bereidt zijn training goed voor en is een kwartier voor tijd aanwezig om alles uit te
zetten

❖

Blijft thuis wanneer iemand in het huishouden de volgende klachten heeft:
Koorts (boven 38˚C), neusverkoudheid, hoesten en/of benauwdheid

❖

Blijf thuis wanneer er iemand in het huishouden positief is getest op Corona. (tot 14 dagen na de
laatste ziektedag van uw huisgenoot).

❖

Kun je om bovenstaande of andere redenen niet komen, zorg dan voor een vervanger. Kun je
geen vervanger vinden, geeft dit dan door aan de Corona Contact Persoon en las de training af.

❖

Bij calamiteiten of herhaaldelijk overtreding van de regels zal de speler naar huis worden
gestuurd. Hiervan wordt melding gemaakt bij de Corona Contact Persoon. Bij jeugdleden worden
de ouders van de desbetreffende speler(s) ingelicht.

❖

Na afloop van de training worden alle gebruikte materialen volledig gedesinfecteerd met het
desinfecterings-middel dat beschikbaar is in de materiaalruimte.

❖

Het is niet toegestaan om gezamenlijke bidons te gebruiken.

Wat we verwachten van de spelers:
❖

Te allen tijde wordt er gehouden aan de reglementen die hierboven zijn beschreven.

❖

Volg te allen tijde de instructies op van de trainers en toezichthouder.

❖

Blijft thuis wanneer iemand in het huishouden de volgende klachten heeft:
Koorts (boven 38˚C), neusverkoudheid, hoesten en/of benauwdheid.

❖

Blijf thuis wanneer er iemand in het huishouden positief is getest op Corona. (tot 14 dagen na de
laatste ziektedag van uw huisgenoot).

❖

Kun je om bovenstaande of andere redenen niet komen, meld je dan af bij de trainer.

❖

Voor jeugdspelers tot en met 12 jaar is het voordoen van scheenbeschermers verplicht.

❖

Voor spelers die inmiddels 13 jaar zijn geworden in het JO-13-1 team betekent dit dat ze mee
zullen trainen met de JO-15-1.

❖

Maak thuis gebruik van het toilet. Onze kleedkamers blijven te allen tijde gesloten.

❖

Spuug niet en snuit niet je neus op het veld. Keepers spugen niet in hun handschoenen.

❖

Pak de bal zo min mogelijk vast in de handen. We zitten tenslotte op voetbal.

❖

Neem indien gewenst je eigen bidon mee vanuit huis en voorzie deze van je naam.

❖

Kom indien mogelijk alleen naar onze vereniging.

Corona-gerelateerde klachten in de thuissituatie:
Wanneer de situatie zich voordoet dat er iemand in de thuissituatie dusdanig ziek is, of onlangs is
geweest, dat het vermoeden er is dat hij/zij Corona heeft (gehad), dan verzoek wij de ouders/verzorgers
om het kind af te melden voor de training. Tevens het verzoek om contact op te nemen met één van de
Corona Contactpersonen om afspraken te maken voor de komende periode.
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Deelname van niet-leden aan jeugd-trainingen:
Niet leden zijn ook welkom om deel te nemen aan de trainingsactiviteiten behorend bij zijn/haar
leeftijdscategorie. Wanneer iemand graag mee wil trainen kan dat onder de volgende voorwaarden:
❖

Ouder/Verzorger meldt dit per mail of telefoon bij één van de Corona Contact Personen. Deze zal
op zijn beurt melding maken bij de desbetreffende trainers en toezichthouder.

❖

Na het aanmelden is de jeugdspeler tijdens alle trainingen aanwezig en meldt zich af wanneer hij
of zij niet kan.

❖

Te allen tijde wordt er gehouden aan de reglementen die hierboven zijn beschreven.

❖

Volg te allen tijde de instructies op van de trainers en toezichthouder.

EHBO koffer + desinfecterings-middelen:
Entree:
Vanuit het bestuur is er geregeld dat er voldoende desinfecterings-middel beschikbaar is voor dat de
trainingen weer beginnen. Dit bestaat uit een ontsmettingsmiddel en doekjes waarmee iedereen die het
sportpark betreedt zijn handen mee dient te ontsmetten. Ook zal de EHBO koffer in de kassaruimte staan,
deze is tijdens de trainingen geopend.

Materiaalruimte:
Aangezien alle benodigde materialen opgeslagen liggen in de materiaalruimte, zal hier ook alles ontsmet
moeten worden alvorens de materialen weer opgeborgen worden na een training. Ook hier is
desinfecterings-middel beschikbaar.
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Trainingsschema:
Onderstaand vind je het trainingsschema gedurende de Corona-periode. Zoals beschreven in de
reglementen zullen spelers die inmiddels 13 jaar zijn geworden, maar lid zijn van het JO-13-1 team, mee
trainen met de JO-15-1 tot nader order.
Alleen het hoofdveld is beschikbaar om op te trainen. De veldindeling staat vermeld in dit document.
Iedereen dient zich aan de veld indeling te houden.
Om het door elkaar lopen van de verschillende leeftijdscategorieën te voorkomen, is het schema qua
tijdstippen aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke schema. De toezichthouder die vermeld staat,
staat alleen vast voor de eerste weken. Het schema zal (indien nodig) per week worden aangepast en
gedeeld worden kader app groepen, zodat de trainers weten wie de toezichthouder is. Afwijken van
onderstaand schema kan uitsluitend in overleg met één van de Corona Contactpersonen.
Trainingsschema:
Dag:
Maandag:

Dinsdag:

Tijdstip:
18:00 – 19:00

Team:
JO-9-1

Veld:
1A

18:00 – 19:00

JO-11-1

1B

19:15 – 20:30
19:15 – 20:30
18:30 – 19:30

1A+B
1C+D
1A

18:00 – 19:00

JO-15-1
JO-17-1
JO-13-1
t/m 12 jr.
Keeperstr.
t/m 12 jr.
Keeperstr.
13+
JO-8-1

18-00 – 19:00

JO-9-1

1B

18:00 – 19:00

JO-11-1

1C

19:15 – 20:15

JO-15-1

1A+B

18:00– 19:00

JO-13-1
t/m 12 jr.

1A

19:15 – 20:30
09:00 – 10:00
09:00 – 10:00
10:15 – 11:15

JO-17-1
JO-8-1
JO-9-1
JO-11-1

1A+B
1A
1B
1C

10:15 – 11.15

JO-13-1
t/m 12 jr.
JO-15-1
JO-17-1

1A

18:30 – 19:30
19:45 – 20:45
Woensdag:

Donderdag:

Zaterdag:

16:00 – 17:30
16:00 – 17:30

1C

Trainers:
Bram vd Wal
Ties Mensen
Dennis Hesselink
Mark Kienhuis
Marc Waaijer
Gert-Jan Gijsbers
Herald ter Groot
Maarten Lohuis
Patrick Groothuis

1C

Patrick Groothuis

1A

Esther van Vliet
Thijs Olimulder
Cas Kuipers
Coen Koopman
Mark Bekhuis
Laurens ON
Stijn Broekman
Nick Lohuis
Mart Leus
Guus Mensen
Chris vd Wal
Thijn Paus
Nick Withag
Esther van Vliet
Coen Koopman
Laurens ON
Dennis Hesselink
Guus Mensen
Herald ter Groot
Nick Lohuis
Gert-Jan Gijsbers
Chris Waaijer

1A+B
1C+D

Toezichthouder:
Tom Kamphuis

Jan Mensen

Tom Kamphuis

Erik oude Elberink

Marc Waaijer

Wessel Waaijer
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Veldindeling:
Hier onder staat de veld indeling beschreven. Deze is leidend in combinatie met de veld indeling van het
trainingsschema:

Corona Protocol KNVB:
Voor trainers gelden vanaf nu dezelfde regels als voor medewerkers die werkzaam zijn in het onderwijs en
de kinderopvang. Dat heeft de Rijksoverheid bekendgemaakt. Als men minimaal 24 uur Coronagerelateerde klachten heeft, dan kan men contact opnemen met de GGD. Daar kan men bepalen of een
test nodig is.
Verder heeft de KNVB voor elke rol binnen de vereniging die nu vervult kan worden een protocol
opgesteld. Er zijn aparte protocollen opgesteld voor ouders, trainers en bestuurders. Ook is er een
protocol beschikbaar voor Veiligheid & Hygiëne.
Deze staan te lezen op de volgende pagina:
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/59901/coronaprotocol-voor-verenigingen-metjeugdactiviteiten
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Bijlagen:
1. Poster Corona Protocol betreden Sportpark ’t Schröder
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