
 

Bestuursmededeling 14 mei 2020 
 
 
 
Beste leden, ouders van leden en andere betrokkenen bij Read Swart, 
 
Vanaf 4 mei zijn de trainingen voor alle jeugdteams hervat. Na ruim een week is de ervaring 
dat iedereen zijn stinkende best doet bij het volgen van ons protocol, dat is opgesteld op 
basis van de richtlijnen vanuit de overheid, het NOC*NSF en de KNVB. Hier en daar is er nog 
wel eens een geheugensteuntje nodig, met name bij het 1,5 m afstand houden, het op de 
juiste plaats parkeren van de fiets en de ophaal-logistiek bij de jongere jeugd. We zijn echter 
dik tevreden over de gang van zaken, dus een mooie rood-zwarte pluim voor alle spelers, 
trainers, ouders en overige betrokkenen!! 
 
Vanaf volgende week, dus vanaf maandag 18 mei, gaan we de volgende stap maken: de 
senioren gaan het trainingsveld op. De A-selectie zal de komende 2 weken op maandag (18 
en 25 mei) van 19u45 tot 21u00 op het kunstgras trainen. De B-selectie kan deze 2 weken 
aansluiten bij de training van de JO19 op maandag van 18u15 tot 19u30 en de MO19 training 
op donderdagen van 19u45 tot 21u15 zal voortaan door het leven gaan als de dames 
training, voor alle damesspelers dus. Het trainingsschema geldig t/m 28 mei, is bijgevoegd. 
 
Ook de senioren dienen zich natuurlijk te houden aan richtlijnen en dat heeft geleid tot de 
bijgevoegde revisie van ons protocol, dat nu geldig is voor jeugd én voor senioren. We 
vragen iedereen het (nogmaals) goed door te lezen! 
 
Vanaf vrijdag 28 mei komt er ook gras beschikbaar in de vorm van veld 2. De A- & B-selecties 
zullen vanaf dat moment op veld 2 gaan trainen op dinsdag en vrijdag van 19u30 tot 21u00. 
Met het vrijkomende grasveld ontstaat er natuurlijk meer ruimte voor trainingen. 
Momenteel zijn we bij de trainers aan het inventariseren of ze beschikbaar zijn om een team 
eventueel een 2e keer in de week te gaan trainen. De senioren van de woensdagavond 
recreanten, die graag met inachtneming van de richtlijnen (o.a. 1,5 m) zouden willen trainen, 
kunnen zich melden bij Leffert de Bos (06-19784611).  Op basis van de beschikbare velden 
en trainers gaan we dan voor de senioren en de jeugd bekijken welke wensen we kunnen 
gaan faciliteren. Die informatie zal dan in de vorm van het trainingsschema geldig vanaf 29 
mei nog gaan volgen. 
 
Mochten er vragen over het protocol, dan is Mark Woollard namens het Bestuur het eerste 
aanspreekpunt. Hij is dat tevens voor de jeugdtrainingen en Kees-Bart Jonker is 
aanspreekpunt voor de senioren. 
 
Met sportieve groet, 
 
Bestuur Read Swart 


