
Herhaling hoofdpunten corona protocol vv. Dilettant 

 

Op dit moment wordt er bij onze vereniging binnen de huidige corona maatregelen getraind. Dit 
onder volle begeleiding van onze enthousiaste jeugd trainers , hierop zijn wij enorm trots op en 
willen hun dan ook bij deze bedanken voor hun tomeloze inzet. 

Ook een groot compliment voor de spelers waarvan we zien dat de opkomst voor de trainingen 
misschien wel groter is dan normaal. Opvallend is ook dat ondanks dat deze situatie zeker van 
invloed is op hun mentale welzijn, ze positief en met goede zin trainen en uiteindelijk veel plezier 
brengen en hebben. 

Zeker ook een compliment voor de ouders, begeleiders en andere familieleden. Het zal zeker 
lastig zijn om niet in die mate als voor corona betrokken te zijn bij het sporten van je kind, 
kleinkind, broer, zus, neef, nicht of anders.  

Helaas mogen er geen toeschouwers op het terrein, maar we zien dat dit nagenoeg vlekkeloos 
verloopt.  

 
We zijn inmiddels gewend geraakt aan het bewegen binnen de regels en protocollen. Echter 
merken we ook dat er af en toe wat vragen ontstaan, hieronder vind je de hoofdpunten van het 
corona protocol van vv. Dilettant. Ons verzoek is om deze door te nemen en waar nodig toe te 
passen.  

 

 

 Algemene hygiëne regels: 

 Voor alles geldt: Gebruik je gezonde verstand 

 Heb je (milde) klachten? Blijf thuis en laat je testen! 

 Houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen 

 Vermijd drukke plekken 

 Was zo vaak als mogelijk je handen 

 Schud geen handen! 

 

Ouders en Spelers: 

 Informeer kinderen over de veiligheids- en hygiëne voorschriften: zij 
moeten altijd de instructies van de begeleiding en overige vrijwilligers 
opvolgen 

 Heeft je kind (milde) klachten? Blijf thuis en laat je testen! En stel per direct 
de trainer op de hoogte dat hij/zij getest wordt en geef de uitslag door als 
deze bekend is. Pas bij een negatieve test mag de speler weer trainen en 
spelen. 

 Zit je kind op de lagere school en mag de klas niet naar school i.v.m. een 
besmette leerling? Blijf thuis en stel per direct de trainer hiervan op de 
hoogte. Bij een heropening van de middelbare scholen geld deze regel ook. 

 Zorg dat je je eigen (gemarkeerde) bidon met drinken bij je hebt: bidons 
delen is niet toegestaan. 

 Na afloop van trainingen en wedstrijden dienen spelers het complex zo 
spoedig mogelijk te verlaten. 

 

 



 

Spelers 13-17 jaar 

 Houd altijd 1,5 meter afstand tot de trainer. 

 

Spelers 18+ 

 Voor deze categorie is het niet toegestaan om in groepsvorm trainen en het 
terrein bij jeugd activiteiten te betreden. 

 

Trainers 

 Let bij 13 jaar en ouder op 1,5 meter afstand. 
 Na afloop van trainingen dienen trainers het complex zo spoedig mogelijk 

te verlaten 
 Zijn er spelers die positief getest zijn dien je dit direct te melden bij de 

Jeugdvoorzitter. 
 Ben je zelf positief getest of moet je in quarantaine meld je dit direct bij de 

TCjeugd 

Jeugd Voorzitter:  Sebastiaan van der Wal, 06-22501610 

TCjeugd:   Michel Boere (JO13-JO17) 

Raymond Hagenaar (MO13-MO15) 

Roi Groenen (Ukken-JO11) 

 

Mochten er vragen zijn, dan horen wij dat natuurlijk graag. Blijf gezond en help elkaar 
gezond te blijven. Met deze maatregelen in ongekende tijden kunnen we hopelijk 
binnenkort weer langs de lijn staan en elkaar weerzien in de kantine! Samen houden 
wij corona er onder. 

  

Technische Jeugdcommissie vv Dilettant 

Bestuur vv Dilettant 

 


