Protocollen & Richtlijnen trainingen bij v.v. ‘t Goy

Algemeen:
De vereniging volgt de richtlijnen zoals opgesteld door de KNVB en RIVM. Bij dit alles geldt dat
veiligheid van onze leden en bezoekers het belangrijkste is en blijft. Dit betekent dat wij aandacht
hebben voor de juiste routing naar en op ons complex en voor geschikte trainingsvormen die
passen bij de gestelde voorwaarden. Ook maakt dat wij ouders vooralsnog niet zullen/kunnen
toelaten op ons complex zodat wij ons volledig kunnen richten op het veilig en sportief begeleiden
van onze jonge voetballers.
Iedereen die het complex bezoekt, trainingen geeft of aan trainingen deelneemt zich moet
verwittigen van de geldende protocollen. Iedereen die het complex bezoekt dient zich met de voor
hem relevante protocollen bekend te maken.
PROTOCOL VOOR SPELERS

https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/protocollen/protocol-voor-spelers
PROTOCOL VOOR OUDERS

https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/protocollen/protocol-voor-ouders
PROTOCOL VOOR TRAINERS

https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/protocollen/protocol-voor-trainers
Coördinator:
Gedurende de trainingen zal er altijd 1 coördinator (herkenbaar aan een gekleurd hesje) aanwezig
zijn. Deze coördinator heeft toegang tot de EHBO-middelen en noodnummers. Daarnaast heeft de
coördinator de bevoegdheid om bij niet respecteren van de protocollen en richtlijnen personen de
toegang tot het complex te ontzeggen.
Complex richtlijnen:
Op het complex gelden daarnaast de volgende beperkingen.
o Het clubgebouw en alle kleedruimten zijn gesloten met uitzondering van;
o Kleedkamer A welke alleen dienstdoet als toiletruimte in geval van hoge nood, deze zal
dagelijks schoongemaakt worden.

Desinfectie maatregelen:
Op het complex zal gedurende de trainingen voldoende desinfectiemiddelen aanwezig zijn.
Trainers & begeleiders dienen voor aanvang en na de training ervoor te zorgen dat ze hun handen
ontsmetten. Sportmaterialen zullen voor aanvang van de training op het veld aanwezig zijn.
Na het trainingsblok voor de jeugd t/m 12 jaar zullen de trainingsmaterialen (ballen, pionnen en
overige materialen ontsmet worden)
Na elke training voor de jeugd tussen 13 en 18 Jaar zal na elke training de voetballen gereinigd
worden. Overige trainingsmaterialen (pionnen en overige materialen) zullen na het trainingsblok
ontsmet worden.
Komst van spelers naar de vereniging.
Spelers van buiten ’t Goy mogen alleen met de auto gebracht worden. Ouders blijven in de auto en
alleen de speler(s) stappen uit. Er zijn geen ouders toegestaan langs de lijn dan wel op het complex
van de vereniging. Ouders die willen wachten kunnen dat in de auto doen op de parkeerplaats P1
naast veld 1.
Te volgen route aankomst en vertrek spelers. Deze al ook als zodanig gemarkeerd worden met lint.

Gescheiden trainingsmomenten:
De trainingen zullen gescheiden plaatsvinden zodat in elke leeftijdscategorie geen mogelijkheid is
tot een contact moment met een andere leeftijdscategorie.
-

Mini’s trainen alleen zaterdag ochtend
8 t/m 12 jaar trainen Maandag en Woensdag (maximaal 1 team per kwart veld)
13 t/m 18 jaar trainen Dinsdag en Donderdag (maximaal 1 team per half veld)
Keeperstraining (Veld 4)

Trainingen Veld 2 starten pas vanaf 18:00 en trainingen veld 3 starten pas vanaf 18:15. Maximum
duur trainingen 1uur.
Voor de jeugd in de categorie 13 t/m 18 zal er tussen de trainingen een transitie tijd zijn van 15
minuten. Als de training is afgelopen zullen de spelers direct het veld dienen te verlaten en via P1 te
vertrekken. Spelers die naar een training toekomen mogen 10 minuten voor aankomst afgezet
worden (niet eerder).
Verdere instructies worden op direct aan de betreffende leiders/trainers en op het complex met de
aankondiging van Bijlage 1 en 2 kenbaar gemaakt.
Daarnaast zullen we ook onderstaande flyers van de KNVB verspreiden onder onze leden, ouders,
trainers en leiders.

Bijlage 1:

Richtlijnen Trainingen v.v. ’t Goy
Mini’s
Zie hervatten hun basis trainingsprogramma
Jeugd 8 t/m 12 jaar
Zij hervatten hun trainingsprogramma middels o.a. circuit trainingen.
Jeugd 13 t/m 18jaar
Zij hervatten een aangepast trainingsprogramma met de focus op
individuele techniek en conditie trainging

We respecteren de 1,5 meter afspraken
Algemeen:
Spelers mogen alleen met de auto gebracht worden.
Ouders blijven in de auto en de speler(s) stappen uit.
Ouders wachten in de auto op parkeerplaats P1 naast veld 1
Geen ouders langs de lijn

