
 

Plan Van Aanpak  
“Herva/en trainingen jeugd” 

In verband met de toegestane herva0ngen van de trainingen van de jeugd 
spelers van HSV’69 is dit ons plan van aanpak betreffende de uitvoering 
hiervan. 

Algemeen : 

In het algemeen houden wij ons in de eerste plaats strikt aan de actuele richtlijnen 
betreffende de omgang met Covid-19 van het RIVM,  en de hierop gebaseerde richtlijnen 
betreffende “jeugd” trainingen van de KNVB (voetbal) en de NHB (handbal) 

En het door de gemeente uitgegeven protocol “verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en 
jeugd 13 t/m 18 jaar” 

Trainingsdagen / <jden : 

Maandag  

Voetbal JO11 & JO12  18:30 – 19:30  Veld 3 

Dinsdag  

Handbal F1   18:00 – 19:00  Veld 2 / 3 

Handbal E1 & D1  18:30 – 19:30  Veld 2 

Woensdag   

Voetbal JO7 & JO9  18:30 – 19:30  Veld 3 

Voetbal JO11        18:45 – 19:45  Veld 4 

Donderdag   

Voetbal JO12   18:45 – 19:45  Veld 3  

Voetbal JO14   18:45 – 19:45  Veld 4 

Voetbal JO17   20:00 – 21:00  Veld 3 

• De kinderen worden op de parkeerplaats afgezet door de ouders/verzorgers en lopen 
Achter de kan`ne langs naar de trainingsvelden. 

• Na de training lopen de kinderen Voor langs de kan`ne weer naar de parkeerplaats. 



• Er zal door HSV een ouder (Corona handhaver) worden ingezet om hierop toe te zien, 
en deze is gedurende de training ook aanwezig zijn om de trainer te ondersteunen 
om toezicht te houden op de regels rondom Covid-19  

Trainers / bestuur : 

Alle betrokken trainers en bestuursleden van HSV hebben op een informa`e avond uitleg en 
instruc`e gekregen over de te nemen maatregelen en de uitvoering van de trainingen 
betreffende de geldende protocollen en richtlijnen zoals eerder genoemd. 

Faciliteit : 

De trainingsvelden kunstgras 3 en 4 zijn open gedurende de trainingsdagen voor de 
voetballers. 

Voor de  handbal is veld 2 open en een gedeelte van veld 3 (F1) 

Gedurende de trainingen is er een kleedkamer geopend voor een toilet (mocht dit echt nodig 
zijn)  

Ook de scheidsrechter kamer is open zodat trainers en spelers hun handen kunnen wassen 
na afloop van de training. 

De kan`ne blijd gesloten ! 

Wij zijn er van overtuigd om op deze wijze een veilige en leuke training te kunnen geven en 
we zullen ons er voor inzegen om dit zo goed mogelijk uit te voeren. 

We hebben onze voorziger Kees Bakker (06-53780600) als Corona coördinator aangewezen 
en hij fungeert als contactpersoon betreffende de uitvoering van ac`viteiten bij HSV’69 
gedurende deze periode. 

Bestuur en Trainers  

HSV’69  De Hoef 


