
Informatie hervatting trainingen jeugdafdeling IJVC 

De afgelopen dagen is er binnen de vereniging hard gewerkt om de jeugdtrainingen weer te 

hervatten. We kunnen nu melden dat dit met ingang van 6 mei  aanstaande weer mogelijk is. 

Om dit mogelijk te maken zijn er verschillende aanpassingen en maatregelen nodig. Lees de 

onderstaande informatie en regels goed voordat je komt trainen en/of deel deze informatie als 

ouder(s)/verzorger(s) vooraf met het kind(eren). Houd je aan deze aanpassingen en regels, 

zodat we de hervatting van de jeugdtrainingen veilig en verantwoord kunnen laten lopen. 

 

Algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen 

 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 thuis blijven 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 voor en na bezoek sportlocatie;  

 douche thuis en niet op de sportlocatie  

 vermijd het aanraken van je gezicht;  

 schud geen handen;  

 kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga 

direct daarna naar huis. 

 

 

 

 

 



Specifiek voor spelers 

 Spuug niet en snuit niet je neus op het veld; 

 pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aan 

hebt; 

 probeer de bal zo min mogelijk te koppen; 

 wissel hesjes niet onderling uit. 

 

Informatie voor ouders/verzorgers 

 Informeer uw kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze 

altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;  

 stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;  

 volg de informatiestroom, blijf up-to-date en meld af als jouw kind(eren) niet 

deelnemen aan training(en, zodat de organisatie rekening kan houden met de 

toestroom;  

 breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw 

kind(eren) gepland staat;  

 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;  

 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft 

(vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten 

heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;  

 breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief 

getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het 

laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 

14 dagen na het laatste contact;  

 reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;  

 breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;  

 als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel 

voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);  

 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;  

 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders 

en bestuursleden;  

 als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het 

toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor 

deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;  

 direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de 

sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

 

 

 

 

 



Wijzigingen op accommodatie 

Begeleiding 

 Jeugdleden worden tijdens de trainingen zoveel mogelijk begeleid door hun eigen 

trainer(s); 

Toegang 

 Geen ouders en/of publiek op het sportpark (voor bij het toegangshek); 

 Geen fietsen op het sportpark (voorbij het toegangshek); 

 Toegangscontrole ingesteld. 

 Het sportpark blijft buiten de trainingen om gesloten voor iedereen.  

Halen/brengen/fietsen 

 Bij halen/brengen door ouder(s)/verzorger(s):  

 kom zoveel mogelijk met de auto; 

 Bij halen: parkeer in de vakken en wacht in de auto op kind(eren), stap zelf niet uit; 

 bij brengen: parkeer in de vakken, laat kind(eren) uitstappen, stap zelf niet uit; 

jeugdleden die zelf op de fiets komen, parkeren deze in de stallingen voor het 

toegangshek. Houd onderling afstand bij het parkeren van de fietsen. 

Routing op het sportpark (zie bijgevoegde kaart) 

 Op het sportpark gelden, buiten de sportactiviteit om, verplichte looproutes, volg de 

routing en houd afstand. Loop nooit tegen een looproute in; 

 Kijk voor je naar het sportpark komt naar de plattegrond en informeer jezelf of je 

kind(eren). 

Persoonlijke veiligheid/hygiëne 

 Was voor je naar het sportpark komt thuis je handen, doe dit na je bezoek ook weer; 

 Als back-up worden er op het sportpark desinfectiestations geplaatst, waar handen 

kunnen worden gereinigd; 

 Kleedkamers zijn gesloten; 

 Ga voor je naar het sportpark komt naar het toilet, alle toiletten zijn gesloten 

(noodgevallen daargelaten); 

 Kantines zijn gesloten; 

 Kom niet eerder dan 10 minuten voor je training naar het sportpark en ga direct na 

afloop weer weg. 

 

Bij eventuele vragen over de genomen maatregelen kun je contact opnemen met de voorzitter 

van IJVC: 

Franke Doting / doting@zonnet.nl / 06-22 10 00 81  
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