Plan van aanpak jeugdtrainingen bij De Tubanters 1897 vanwege Corona maatregelen
Onze regering heeft 21 april j.l. bekend gemaakt dat ingaande 28 april 2020 de trainingen voor de jeugd bij de
sportverenigingen in het hele land, dus ook bij De Tubanters, weer gestart mogen worden.
Hierbij informeren we u over de verruiming van de coronamaatregelen die met ingang van 29 april gelden. Op dinsdag
21 april heeft premier Rutte verteld wat er verandert. Veel maatregelen zijn verlengd, maar voor kinderen en jongeren
komt er iets meer ruimte. Belangrijke maatregelen die voor de sport gelden:
• Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen
officiële wedstrijden).
• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5
meter afstand ertussen.
Met dit nieuwsbericht willen we jullie informeren over de regels die er gelden op en rondom ons sportpark en tijdens
de trainingen.
Het volgen van trainingen

Voel jij je als speler, trainer, vrijwilliger en/of ouder niet fijn bij het feit dat er weer gesport gaat worden en je wilt
liever niet komen? Helemaal geen probleem maar laat het wel even weten aan je trainer of leeftijd coördinator.
Het trainingsschema

Het is de technische commissie gelukt om in een zeer korte tijd een eerste versie van het trainingsschema samen te
stellen die voldoet aan de protocollen.
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De spelregels

Vanaf maandag 4 mei zullen we gaan starten met de trainingen. Om dit mogelijk te maken moeten wij als De
Tubanters 1897, maar ook onze vrijwilligers, leden en ouders, zich houden aan een aantal regels.
Hieronder zullen we een aantal van de belangrijkste regels opsommen.
•
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•
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•
•

•
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•
•

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts
(vanaf 38°C).
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C). Als iedereen 24 uur lang geen klachten
heeft gehad mag je weer komen sporten.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus (COVID-19).
Was voor en na de training thuis minimaal 20 seconden je handen met water en zeep.
Ga voor je naar de training komt naar het toilet, de toiletten zijn op het sportpark beperkt beschikbaar.
Kom in je voetbaltenue naar de training, de kleedkamers zijn gesloten.
Neem je eigen bidon met water mee naar de training en deel dit niet met je medespelers.
Voetballers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen. Voor voetballers
t/m 12 jaar geldt deze beperking niet.
Voetballers van 13 jaar zullen aansluiten bij de Onder 15.
Voetballers vanaf 19 jaar mogen niet deelnemen aan de trainingen.
Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training op het sportpark.
Reis alleen naar ons sportpark, kom zoveel mogelijk zelf op de fiets. Lukt dit niet en moet je worden gebracht
volg dan de instructies onder aan dit bericht, zie foto’s “breng” en “ophaallocatie”. Ouders blijven bij hun auto
op de parkeerplaats, dit om drukte bij de poort te voorkomen.
Blijf na de training niet hangen maar ga meteen naar huis.
Het sportpark is alleen toegankelijk voor aangewezen vrijwilligers, trainers en voetballers die op dat moment
op het sportpark aanwezig moeten zijn.
Iedereen die zich niet aan de opgestelde regels houdt zal worden verwijderd van het sportpark.
De kantine, de kleedkamers en de douches zijn niet beschikbaar.

EHBO & AED

Er is voor noodgevallen een EHBO-koffer aanwezig en de AED is te vinden aan de muur rechts van de ingang van het
sportcomplex.
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Niet-leden

Vanuit het kabinet is ook de wens neergelegd om het sportpark open te stellen voor niet-leden. Hier willen wij graag
gehoor aan geven maar overleg altijd met je trainer of leeftijd coördinator of dit verantwoord is. De groepen mogen
namelijk ook niet te groot worden.
•
•
•

Niet-leden vanaf 8 jaar (incl. meisjes) kunnen zich melden bij de coördinator op het sportcomplex De
Tubanters 1897
Vriendjes en vriendinnetjes van leden mogen meetrainen met het elftal van hun vriendje of vriendinnetje, zij
dienen zich te melden bij de aanwezige coördinator.
Kinderen die geen vriendjes of vriendinnetjes bij De Tubanters hebben voetballen en ouder zijn dan 9 jaar
kunnen zich melden bij de technisch coördinator, ook als je spontaan bent langsgekomen. De technisch
coördinator laat weten wanneer en met welk team je zou kunnen meetrainen.

Tot slot

Wij wensen iedereen fijne trainingen toe en wij willen alle mensen bedanken die de afgelopen dagen keihard hebben
gewerkt om dit mogelijk te maken. Ook willen wij iedereen erop wijzen dat deze regels niet vrijblijvend zijn en
vragen dan ook om jullie medewerking. Er wordt vanuit de gemeente en ook door De Tubanters op gehandhaafd.
Passie voor de bal, oog voor elkaar!
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Plan van aanpak jeugdtrainingen bij De Tubanters 1897 vanwege Corona maatregelen
Aanvangstijdstippen van verschillende trainingen en van de diverse leeftijdsgroepen worden door de TC aangegeven
Organisatie bij De Tubanters:
Let op: gescheiden toegang en uitgang naar- en van het sportcomplex:
1- kinderen kunnen door het (kleine) fietshek naar binnen, of worden afgezet door de ouders aan de Olympialaan
(zie foto “brenglocatie”)
2- bij deze poort is een functionaris van Tubanters aanwezig om dit proces te begeleiden en stuurt kinderen door naar
het juiste trainingsveld, waar trainer(s) aanwezig zijn en de kinderen opvangen
3- tevens is op deze tijdstippen van de verschillende trainingen altijd een coördinator op het sportcomplex aanwezig,
om toezicht te houden
4- ouders komen niet op het sportcomplex
5- technische commissie deelt de trainingen in, bepaalt de juiste oefenstof en draagt zorg voor voldoende trainers
6- na afloop trainingen kunnen de kinderen via de brede poort (naast gebouw Hebbes) via de parkeerplaats het
sportcomplex verlaten.
Ouders kunnen op de parkeerplaats van Tubanters hun kinderen weer ophalen, zie foto “ophaallocatie parkeerplaats
De Tubanters”
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Met rood-wit lint de toegang en uitgang goed en duidelijk afzetten, zie onderstaande foto’s:
Brenglocatie, poortje Olympialaan

Ophaallocatie, parkeerplaats De Tubanters:
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