
Voorwaarden om je kind weer te laten trainen:  

Je kind kan alleen meedoen met de trainingen indien dit voorafgaand aan de training door is gegeven 
aan de trainer. Door je kind aan te melden voor de trainingen bij de trainer geef je aan dat je op de 
hoogte bent van de regels en richtlijnen die gelden bij de trainingen. Je bent ook op de hoogte van de 
regels en richtlijnen die gelden voor onze jeugdspelers (zie betreffend document). 

Informeer je kind over  

• de algemene veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM; 
• de regels en richtlijnen die gelden voor de jeugdspelers van VV Smilde '94 voor de trainingen  
• en zorg dat je kind altijd de aanwijzingen van de toezichthouders en trainers opvolgt.  

 
Aandachtspunten voor ouders:  

Kinderen mogen trainen, het hoeft niet. 

Als ouders/verzorger heb je alleen toegang tot de parkeerplek bij het zwembad tijdens het 
brengen/halen van je kind, je mag NIET naar het veld toe. Gelijk na het brengen en halen moet je het 
sportpark weer verlaten. 

Als een kind niet met eigen vervoer naar het sportpark kan komen, mag je je kind naar het sportpark 
brengen (zie plattegrond in bijlage). Op de parkeerplaats staat een coördinator/toezichthouder die je 
kind opvangt en het kind verder wegwijs maakt.  

Zorg dat je kind niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training op het sportpark aanwezig is 
en voor de training thuis naar toilet is geweest. 

Volg als ouder/verzorger ook altijd de instructies van de aanwezige coördinatoren. Zorg dat je te 
allen tijde 1,5 meter afstand tot andere aanwezigen behoudt. 

Zorg dat de trainer van je kind beschikt over je telefoonnummer waarop je tijdens de training te 
bereiken bent. Geef je kind desnoods een briefje met telefoonnummer mee. 

Direct na afloop kun je je kind weer ophalen van het sportpark. De kinderen worden weer gebracht 
naar de parkeerplaats/fietsenstalling door de trainer en of toezichthouder. 

Jeugdleden die zich bij herhaling niet aan de regels houden en anderen in gevaar brengen, worden 
van de training verwijderd en zijn niet meer welkom bij de volgende trainingen. 

Ouders worden door de trainer aangewezen om toezichthouder te zijn bij het team. De 
toezichthouder maakt zich kenbaar door het dragen van een fluorescerend hesje te dragen. Deze 
meenemen van huis. Het is verplicht om een hesje te dragen. Als een team geen toezichthouder 
levert dan mag er NIET getraind worden. Elk team levert per training 1 toezichthouder. De 
toezichthouder ziet er op toe dat de RIVM maatregelen worden gehanteerd tijdens de training. 

Voor een ieder geldt:  gebruik gezond verstand. Houdt je aan de regels. Desinfecteer je handen bij 
het betreden van de sportvelden en het verlaten van de sportvelden.  

Leden die geen lid zijn van de voetbalvereniging zijn welkom om te trainen. Zij moeten zich 
aanmelden via jeugd@smilde94.nl.  Zonder aanmelding mag er niet meegetraind worden. Bij 
aanmelding vermelden:  naam van het kind, geboortedatum van het kind en een telefoonnummer 
waarop u te bereiken bent tijdens de training. Na aanmelding wordt via email op de hoogte gebracht 
van trainingsdag en tijd.  
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Aandachtspunten voor de trainers: 

Je bent niet verplicht om training te geven. 

Trainers: max. 1 persoon in het ballenhok. Bij het betreden van het ballenhok en het verlaten van het 
ballenhok; handen desinfecteren. 

De ingang van kleedkamer 1 en 2 zal open zijn voor het toilet. Er is een toilet voor de jeugd t/m 12 
jaar en voor de jeugd vanaf 13 en ouder. Dit zal kenbaar gemaakt worden middels een plakkaat op de 
toiletdeuren. 

Als er een jeugdlid  bij hoge uitzondering naar toilet moet dan moet dat kenbaar gemaakt worden 
aan de toezichthouder.  

Een trainer mag geen toezichthouder zijn, tenzij hij/zij zich afzijdig gaat houden van de training. 

Niet leden die mee willen voetballen maar niet van te voren via de website zijn aangemeld mogen 
niet mee trainen. 

Vermijd als trainer geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen 

Laat kinderen van 18 jaar en ouder tijdens inlopen en warming-ups de 1,5 meter afstand houden 

Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 
gebeurt. 

 

Neem de regels serieus! Deze zijn er voor jullie gezondheid maar ook die van jouw teamgenoten! 

 

Gebruik gezond verstand, pas goed op jezelf en de ander! 

 

Reizen met de auto van en naar de wedstrijd of training 

Samen reizen in een auto mag per 1 juli weer. Mensen uit hetzelfde huishouden (mensen die onder 

één dak wonen) mochten dit al, maar nu mogen ook mensen die niet tot hetzelfde huishouden 

behoren weer samen in een auto reizen. 

 

Deel je de auto met mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren? Dan doe je er verstandig aan 

om een niet-medisch of zelfgemaakt mondkapje te dragen (op internet zijn genoeg instructiefilmpjes 

en sites te vinden over hoe je zelf een mondkapje kunt maken).  

  

Houd er rekening mee dat, wanneer je niet tot hetzelfde huishouden gerekend wordt en je 18 jaar of 

ouder bent, je na uitstappen weer verplicht bent 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Doe je dit 

niet en ben je met 3 of meer personen, dan riskeer je een boete van € 95 (13 t/m 17 jaar) of € 390 

euro (18 jaar en ouder). 

 

 

 



Kleedkamer gebruik 

In de kleedkamer dient 1,5m afstand aangehouden te worden als je 18 jaar of ouder bent. Tijdens het 

omkleden maar ook tijdens het douchen. In de praktijk betekend dat je vanaf J019 in twee 

kleedkamers plaats moet nemen. 

Na iedere training ( nog niet van toepassing) en wedstrijd zal de kleedkamer en die van de 

tegenstander schoon gemaakt moeten worden. De leider wijst hiervoor een ouder aan (ouderhulp).  

Daarnaast moeten de handcontact punten extra schoongemaakt worden met de daarvoor 

aangeleverde schoonmaak doekjes. Deze schoonmaakdoekjes liggen in het toilet bij de kleedkamers. 

Indien niet aanwezig dan bevragen in de kantine.  Als de doekjes (bijna) op zijn dan graag een 

berichtje richting het bestuur. 

Handcontact punten zijn: deurklinken, douchknoppen, kledinghaken,  de wc / wc bril 

De ouders van het team en de leiders zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de schoonmaak 

van de kleedkamers. 

 

Overige punten: 

Bidons mogen bij een wedstrijd en training alleen persoonsgebonden zijn. Men mag niet uit elkaars 

bidon drinken. Bidons zijn dit seizoen ook niet afgegeven bij de waterzak. 

Kleding welke in bruikleen is van de vereniging wordt dit seizoen door de eigen ouder gewassen. De 

tas met vuile kleding rouleert dit seizoen niet tussen de ouders. 

Ook in de dug-out moet een speler van 18 jaar en ouder de anderhalve meter afstand bewaren van 

de ander. Daarom zijn er witte plastic kuipstoelen die bij de dug-out geplaatst dienen te worden. 

Denk ook aan de tegenstander. 

 

 

 


