Jeugd t/m 12 jaar start met aangepaste trainingen per 29 april
Jeugd 13 t/m 18 jaar start met aangepaste trainingen per 5 mei
W ij v ragen e en ie der om dez e ric htlijnen goe d te volgen. U iteraard z ullen w ij de
s ituatie s goe d monitoren en evalueren. Verder volgen w ij z oals in e erdere
beric htgev ing aange geven, de ric htlijnen van het K abinet, het R IV M en de K N V B .

In de persconferentie van 21 april
waarin de maatregelen tegen
verspreiding van het coronavirus
voor de periode na 28 april bekend
zijn gemaakt, is naar voren gekomen
dat sporten in teamverband weer
mogelijk wordt voor de jeugd tot en
met 18 jaar. Ook is in deze
persconferentie nogmaals
benadrukt dat we als samenleving
nog steeds erg voorzichtig moeten
zijn en dat de volksgezondheid
altijd op 1 staat! Daarom willen we
een ieder vragen om zich strikt aan
de opgelegde maatregelen te
houden en onze aanvullende regels
die we verderop beschrijven voor de
doelgroep die weer gaat sporten en
de betrokken ouders.
Het bestuur heeft zich gebogen
over de kansen die dit biedt voor
deze doelgroep en hoe dit praktisch
invulling kan krijgen binnen MVV
’27. Onderstaand de weergave van
hoe dit invulling gaat krijgen bij
MVV ‘27. Daarbij een belangrijke rol
voor zowel de kinderen als de
ouders.
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Direct naar huis

Fietsen worden geplaatst in de
fietsenstalling op de parkeerplaats.
Er is daar voldoende ruimte voor
de fietsen van de jeugd die aan het
trainen is. De trainer staat klaar bij het
entreehek (bij de parkeerplaats) van
MVV ’27 om met het team te
verzamelen (10 minuten voor aanvang
van de training). Vanuit daar vertrekt
de trainer met het team naar het veld
waar wordt getraind. Ouders komen
niet verder dan de parkeerplaats.

De training kan in groepsverband
zonder inachtneming van de 1,5
meter. Uiteraard raden wij de
trainer wel aan om zoveel als mogelijk
afstand te bewaren.
De tijden die staan aangegeven
worden precies nageleefd. Er wordt
precies 1 uur getraind. Op het tijdstip
dat gestopt moet worden wordt ook
daadwerkelijk gestopt en vertrekt de
groep weer naar de parkeerplaats.

Bij terugkomst op de parkeerplaats
vertrekt een ieder zo snel als mogelijk
weer naar huis.

Jeugd 13 t/m 18 jaar
Iedereen plaatst zijn fiets in de
fietsenstalling. Er is voldoende ruimte
om afstand te bewaren tussen elkaar
en de fietsen dus op 1,5 meter afstand
in de rekken te plaatsen. Ook hier
wacht de trainer hen op en vertrekt
(met inachtneming van de 1,5 meter)
met de groep naar het veld.

Jeugd 13 t/m 18 jaar
De training zal alleen bestaan uit
techniekvormen, motorische en
conditionele ontwikkeling, pass- en
trapvormen en afwerkoefeningen
waar 1,5 meter afstand kan worden
bewaard. Partijspelen en
positiespellen zijn absoluut niet
toegestaan!
De tijden die staan aangegeven
worden precies nageleefd. Er wordt
precies 1 uur getraind. Op het tijdstip
dat gestopt moet worden wordt ook
daadwerkelijk gestopt en vertrekt de
groep weer naar de parkeerplaats.

Er wordt niet gedoucht op de
vereniging.
Voor ouders is het van belang dat
op de parkeeprlaats dezelfde regels
gelden. Houd dus 1,5 meter afstand
en ga niet in groepjes bij elkaar staan.
Ons parkeerterrein is groot genoeg
en zodoende vragen wij aan een
ieder om de ruimte dan ook goed te
gebruiken.

Landelijke basisregels
- Blijf bij verkoudheid/koorts thuis
- Houd 1,5 meter afstand
- Was je handen zo vaak als je kunt
- Nies/hoest in je elleboog

Buiten de georganiseerde activiteiten om blijven de velden gesloten!

