Beste ouders/jeugdleden,

Dinsdagavond 21 april heeft het kabinet een aantal wijzigingen in de coronamaatregelen op het
gebied van sport bekend gemaakt. Hierdoor is het weer mogelijk om de trainingen voor de jeugd tot
en met 18 jaar te hervatten. Daarbij geldt voor de groep van 13 tot en met 18 jaar dat er te allen tijde
anderhalve meter afstand van elkaar in acht moet worden genomen.
Wij hebben in overleg met alle betrokkenen besloten om vanaf woensdag 6 mei weer te beginnen
met de jeugdtrainingen.
Wij geven als club gehoor aan de oproep van het kabinet en de gemeente om ook niet-leden mee te
laten doen. Dus ook kinderen die niet op voetbal zitten, mogen gewoon meesporten, zij het elk in
hun eigen leeftijdscategorie.
Kabouters: 4-5 jaar. JO 7 6 jaar, JO 9: 7 t/m 8 jaar, JO 11: 9 t/m 10 jaar, JO 13: 11 t/m 12 jaar, JO 15:
13 t/m 14 jaar, JO 17: 15 t/m 16 jaar. Voor enkele Zeester leden geldt hiervoor een
leeftijdsdispensatie. Deze dispensaties blijven uiteraard gehandhaafd.
Niet leden dienen zich bij aankomst even te melden en er dient een naam en telefoonnummer
doorgegeven te worden. Zie verder de bijlage: Trainingstijden mei 2020
Om aan alle richtlijnen te voldoen, hebben wij als club een aantal voorwaarden opgesteld:
Nieuwe trainingstijden
Om te voorkomen dat er te veel jeugd tegelijk aankomt en weer vertrekt, hebben wij de
trainingstijden iets aangepast. Deze tijden vindt u in de bijlage van deze brief.
Aankomst/vertrek van de kinderen
U mag uw kind alleen halen en brengen. Het is niet toegestaan om te blijven kijken bij de trainingen.
Om te voorkomen dat teams door elkaar gaan lopen is het van belang dat de kinderen maximaal 5
minuten voor de training arriveren en ook weer binnen 5 minuten na het einde vertrekken. Op
trainingsavonden en de zaterdag, zal een vrijwilliger toezicht houden op het naleven van de
maatregelen.
Kantine/kleedkamers
De kantine en de kleedkamers blijven gesloten. De jeugd moet omgekleed op de training verschijnen
en u wordt verzocht een eigen bidon gevuld met water mee te geven. Het materiaalhok is alleen
toegankelijk voor de trainers. We zorgen dat we wel bij de EHBO-spullen en de Ice packs kunnen.
De trainingen
De jeugd tot en met 12 jaar hoeft geen afstand van elkaar te houden maar wel anderhalf meter
afstand tot de trainer. Kinderen raken alleen hun eigen bal aan, de trainer de rest van de
trainingsmaterialen. De jeugd vanaf 12 jaar dient altijd anderhalf meter afstand te houden. Voor deze
groep worden alternatieve trainingen gegeven, waarbij die afstand mogelijk is.

NOC*NSF Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts.
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• was je handen met water en zeep na bezoek sportlocatie;
• douche thuis, dit kan niet op de sportlocatie
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna
naar huis.

