JEUGD WEER VOORZICHTIG DE VELDEN OP
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Wekenlang lagen de sportvelden er stil bij vanwege de
maatregelen tegen het Coronavirus. Nu zien wij de eerste
lichtpuntjes om de verenigingsactiviteiten voorzichtig op te
starten. Vorige week heeft het kabinet namelijk besloten
dat jeugd tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 18 jaar
vanaf 29 april weer georganiseerd en beheersbaar mag
trainen.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kaders bij het
opstarten van het sporten door de jeugd. De gemeente
Medemblik stelt dat als je wilt beginnen met activiteiten op
eigen terrein dat dit mag. De gemeente Medemblik heeft
het vaststellen van de kaders en regels uitbesteed aan de
Veiligheidsregio Noord-Holland.

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts
(vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Na 24 uur geen klachten, mag weer gesport
worden.
Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van
personen buiten jouw huishouden.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren
zakdoekjes.
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het
toilet.

De Veiligheidsregio Noord-Holland is hard aan de slag om
dit uit te werken in een noodverordening. De verwachting
is dat de noodverordening donderdag 30 april (resp.
vandaag) gereed is.

Was je handen met water en zeep voor en na
bezoek sportlocatie. Minimaal 20 seconden

Tot die tijd kunnen wij dus niet overal duidelijkheid over
geven. Voor nu houden wij ons in ieder geval aan de
richtlijnen van het Rijk, het protocol ‘Veilig sporten kinderen
en jeugd’ en de richtlijn vanuit onze eigen sportbond (KNVB
& NHV).

Vermijd het aanraken van je gezicht.

Douche thuis

Schud geen handen.

VERENIGINGSBESLUIT SPORTVERENIGING SPARTANEN
Het hoofdbestuur heeft in samenspraak met het voetbal,- handbalbestuur en de technische commissies besloten ons
sportcomplex vanaf maandag 4 mei weer open te stellen voor trainingen.
Het trainen op de velden is door de vereniging alleen toegestaan voor de jeugdleden voetballend/handballend in de
teams; Mini’s tot en met JO12 / E-Jeugd.
Helaas is het voor de overige teams voorlopig nog niet toegestaan om de trainingen te hervatten.
Hieronder leggen wij kort uit waarom wij tot dit standpunt zijn gekomen;
•

Alle jeugdteams tot de JO12 / E-Jeugd
Binnen de JO13 / D-Jeugd zitten namelijk ook 12-jarigen. De JO13 / D-Jeugd herbergen een mix van 12 en 13jarigen het lijkt ons onredelijk dat één deel van het team wel mag trainen en het andere niet.

•

Alle jeugdteams van 13-18 jaar
De Rijksoverheid stelt dat er moet worden gegarandeerd dat er op tenminste 1,5 meter afstand wordt getraind.,
dit betreft ook aan,- afreizen naar Spartenen. Wij zijn van mening dat dit niet kan worden gegarandeerd.

Doordat wij beginnen met het trainen van de jeugdteams t/m JO12 / E-Jeugd kunnen wij aftasten of de afspraken tussen
de vereniging, de trainers, de ouders en de spelers worden gerespecteerd. Als wij de indruk krijgen dat dit het geval is
kunnen wij alsnog overwegen de trainingen voor de overige teams toe te staan.
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MAATREGELEN SPARTANEN TEN AANZIEN VAN TRAININGEN PER 4 MEI 2020

Kom niet eerder dan 10 minuten voor de
sportactiviteit aan bij Spartanen en ga direct
daarna naar huis.
De huisvesting blijft voor iedereen gesloten.
Het zwarte hek richting A-veld zal worden
geopend zodat de kinderen direct het veld op
kunnen lopen.
Alleen trainers hebben toegang tot het
materiaal-/ballenhok.

Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar
Spartanen en reis alleen of kom met één persoon uit
jouw huishouden. Direct na de sportactiviteit halen de
ouders de kinderen op van de afgesproken plek. Zorg
ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. Blijf niet
onbedoeld hangen bij de vereniging, dit geld voor
ouders en kinderen.
Voor de ouders
Informeer uw kinderen over de algemene veiligheidsen hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen
van de trainers en begeleiding opvolgen.

Er staat een spuitbus in het materiaalhok en bij
de deuren.

Indien uw kind niet in de gelegenheid is om alleen naar
de vereniging te komen geef dit dan aan bij de trainer.
Hij zal de kinderen opwachten bij de poort van
Spartanen en daar de kinderen na de training weer aan
ouders/begeleiders afgeven. Houdt altijd 1,5 meter
afstand bij personen buiten uw huishouden.

Toiletten zijn alleen toegankelijk in uiterste
nood.

Als ouder of begeleider volgt u altijd de aanwijzingen op
van de trainers en begeleiders/organisatie.

Trainers zullen zorgen dat de training gelijk
klaar staat als de kinderen het veld op komen
zodat het team gelijk kan beginnen.

Als ondersteuning noodzakelijk is bij een training en/of
toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger
op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze
persoon geldt ook dat het geldende protocol nageleefd
moet worden.

Desinfecterende vloeistof en doekjes zijn
beschikbaar om deurklinken en materialen te
desinfecteren.

Ouders, begeleiders of toeschouwers zijn niet
welkom op ons complex.
Kom alleen naar Spartanen wanneer er voor
jou een training gepland staat.

Op de vereniging worden infographics opgehangen om
duidelijk een te geven wat toelaatbaar is zodat het voor
iedereen duidelijk is wat wij als vereniging van elkaar
verwachten.

Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te
drinken.

Wij hopen natuurlijk dat er voor ieder lid zo snel mogelijk de ruimte wordt geboden om weer vrij te kunnen trainen en
mogelijk onderling een partij voetbal of handbal kan worden georganiseerd. Met dit protocol kunnen wij weer beginnen
met trainen.
Een belangrijke voorwaarde om veilig te kunnen trainen is dat de afspraken gerespecteerd worden.
Mocht dit onverhoopt niet gebeuren, dan zijn wij genoodzaakt de training en mogelijk zelfs alle trainingen
stil te leggen.
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Op deze wijze dragen wij als vereniging bij aan een verantwoord beleid richting een gezonde maatschappij. De situatie
lijkt zich in Nederland te verbeteren dus wellicht worden verdere versoepeling binnenkort aangekondigd. Tot die tijd
wenst Spartanen iedereen een goede gezondheid en veel spelplezier toe. Hieronder worden een aantal infographics
weerweergeven.

Indien deze informatie niet toereikend is en u heeft wellicht nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met uw
(Hoofd)bestuur, coördinatoren of technische commissie. Zij zijn op de hoogte van het verenigingsbesluit en staan u graag
te woord.
Ook kunt u opmerkingen en vragen stellen via de bekende wegen, wij proberen dan zo snel mogelijk uw vraag te kunnen
beantwoorden:
info@spartanen.nl
voetbal@spartanen.nl
spartanen@handbal.nl
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