
 
 

 

 

Nieuwsbericht Coronavirus, 24 april 2020 

 

Beste leden & ouders, 

Als bestuur willen wij jullie, naar aanleiding van de persconferentie afgelopen dinsdag, graag informeren over de 
gewijzigde situatie.  

 

We mogen weer sporten! 

De overheid heeft aangekondigd dat jeugd tot 18 jaar weer mag gaan sporten. Dat is goed nieuws! We horen om 
ons heen dat jeugd staat te trappelen om weer te mogen voetballen. Er zijn een aantal randvoorwaarden vanuit 
de overheid.  

Het bestuur is in samenwerking met de jeugdcommissie bezig om de trainingen weer op te starten. We zijn hierin 
ook afhankelijk van plaatselijk overheid (Gemeente) en de KNVB. 

 

Randvoorwaarden / Afspraken 

We attenderen jullie op onderstaande richtlijnen. Als club willen we ons hieraan houden zodat we wel weer 
kunnen starten. We gaan helaas niet meteen terug naar de normale situatie.  

- Teams JO9 en JO11 trainen in de normale vorm en mogen ook fysiek binnen de 1,5 meter van elkaar komen. 
Trainers houden zelf wél 1,5 meter afstand van de kinderen. Wil je je zoon/dochter ook instrueren dat zijzelf 
ook niet naar de trainers toelopen? 

- Teams JO13, JO15 en JO17 zullen aangepaste trainingsvormen krijgen waarbij er 1,5 meter afstand van elkaar 
gehouden kan worden. Ook na de training houden we afstand van elkaar. 

- Team JO19 is een team met zowel 17- als 18-jarigen. Voor de 18 jarigen geldt dat zij de trainingsvorm zullen 
begeleiden. Ook na de training houden we afstand van elkaar. 

- Het complete gebouw inclusief kleedkamers is afgesloten. 
- Er mogen géén volwassenen op het complex komen. Breng je je zoon of dochter? Zet hem of haar dan bij het 

parkeerterrein af. De kinderen lopen ook na de training zelf terug naar de auto. 
- Wil je zorgen dat je kind vóór de training (thuis) naar het toilet is geweest 
- Alleen jeugd ónder de 18, welke ingepland staan voor een training op betreffende tijd, mogen het sportpark 

betreden. 
- Alleen volwassenen met een rol (trainers) mogen voor betreffende tijd het sportpark betreden en dragen 

gedurende de aanwezigheid op het sportpark herkenbare blauwe hesjes. 

We kunnen dit alleen samen! Wil je het gesprek voeren met je zoon en/of dochter om bovenstaande regels 
duidelijk te maken….? 

 



 
 

Planning 

We mogen starten vanaf woensdag 29 april. De indeling van teams en tijden is niet gewijzigd. Ieder team 
ontvangt in de appgroep van het team verdere instructies van de trainer. 

 

Tot slot 

We kunnen dit alleen samen. We vertrouwen op jullie medewerking. Verder zullen we jullie op de noodzakelijke 
momenten blijven informeren. Mocht je vragen of suggesties hebben, kun je uiteraard altijd bij ons terecht. Voor 
nu wensen wij iedereen die mag starten goede trainingen toe!  

 

Met sportieve groet, 

Bestuur SV RWF 

Arwin – Klaas – Jannes –Alex – Korien - Marthijn 

 


