Bericht jeugdleden en ouders jeugdtraining skeeleren

Vriezenveen, 9 juni 2020
Beste jeugdleden en ouders/verzorgers,
Na de herstart op 12 mei zijn de Corona-maatregelen weer wat versoepeld. Met deze nieuwsbrief
informeren we jullie over de nieuwe situatie. Nog steeds gelden er strikte voorwaarden voor de
jeugdtrainingen.
We moeten het samen doen en dus ontkomen we er niet aan een aantal belangrijke voorwaarden te
stellen:
1. Uiteraard gelden de algemene gedrags- en hygiëneregels. Deze zijn bij deze nieuwbrief als
bijlage toegevoegd.
2. De leeftijdsgrenzen zijn komen te vervallen. Skeelertrainingen voor de eerdere groepen t/m
12 jaar en 13 t/m 18 jaar kunnen worden gecombineerd.
Ben je net 19, dan mag je dus helaas niet meedoen!
3. Houd je strikt aan de trainingstijden en de bijbehorende aankomst- en vertrektijden op
dinsdag- en donderdagavond:
Groep 1
en 2

aankomst

start training

einde training

vertrek uiterlijk

18.35

18.45

19.45

19.55

4. Vooraf aanmelden is verplicht. De trainingen worden ook opengesteld voor niet-leden. Om
zicht te hebben op het aantal deelnemers dient iedereen, dus ook leden, zich vooraf per
training aan te melden. We controleren bij de poort! Ga hiervoor naar de site van onze club
www.swctwenterand.nl en vul het formulier in. Je verklaart daarmee ook dat je de verstrekte
instructies (deze brief incl. bijlagen) hebt begrepen en zult opvolgen. Tevens moet een
telefoonnummer worden ingevuld dat kan worden gebeld in geval van nood.
5. Kom zoveel mogelijk op de fiets en parkeer deze op de aangeven plek
6. Ouders mogen hun kind met de auto tot op de parkeerplaats brengen, maar dienen wel
buiten de ‘skeelerzone’ te blijven. Dus niet op de baan en niet bij de bankjes voor het aan- en
uittrekken van de skeelers. Jonge leden die hulp nodig hebben bij het aan- en uitrekken van
de skeelers, dienen dit thuis al te doen en op skeelers bij de baan gebracht te worden.
7. Houdt bij het eventueel halen en brengen rekening met de algemene coronamaatregelen.
8. Aan- en uittrekken van de skeelers in de 10 minuten vóór en na de training gebeurt op de
bankjes die langs de voorste bocht van de baan zijn neergezet. De bankjes naast de
parkeerplaats zijn voor de senioren die vanaf 20.00 uur trainen.
9. Kantine, kleedkamers, toiletten en het watertappunt zijn gesloten. Ga dus vóór de training
thuis naar het toilet en neem zelf twee gevulde bidons mee.
10. Neem altijd trainingsschoenen mee voor het geval dat er niet geskeelerd kan worden (bv.
natte baan).
11. Op het terrein is toezicht door de trainers en door de Corona-verantwoordelijken van de
club. Leden die de regels overtreden krijgen van hen een waarschuwing en bij herhaling
kunnen zij een deelnemer naar huis sturen. In dat geval wordt de gemeente hiervan op de
hoogte gesteld. Dit zogenaamde sanctiebeleid is verplicht voor ons als club. De gemeente
kan besluiten de trainingen te verbieden als individuele leden zich onverantwoord gedragen.
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12. Last but not least: zoals bekend moet iedereen vanaf 14 jaar zich kunnen legitimeren. We
verwachten controle van de gemeente tijdens de training, dus zorg ervoor dat je je
legitimatiebewijs bij je hebt.
Evaluatie
De gezondheid van zowel onze leden als hun familieleden is voor ons te allen tijde het belangrijkste.
We zullen daarom bovengenoemde maatregelen continu evalueren en waar nodig aanpassen. Dit zal
tijdig met ouders/verzorgers en overige betrokkenen gecommuniceerd worden door middel van
email en appgroepjes.
Als SWC Twenterand doen wij ons uiterste best om de trainingen op verantwoorde wijze te laten
verlopen. Uiteraard begrijpen wij dat het hervatten van de training vragen op kan roepen. Wat voor
de één te snel gaat, zal voor een ander nog veel te langzaam zijn. Uiteraard willen wij ruimte bieden
om hierover met ons in overleg te gaan.
Laten we het vooral samen doen!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en de Jeugdcommissie
Jan Valk
06-15037440
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Bijlage: overzicht terrein
1.
de jeugd zit rechts van het schuine tegelpad, zowel de bankjes als ook de fietsen
neerzetten.
2.
de senioren zitten achteraan de parkeerplaats op de bankjes met tussenafstand en
parkeren hun auto of fiets achteraan op de parkeerplaats.
3.
de ouders van de jeugdleden halen / brengen hun kinderen op de parkeerplaats op
het voorste deel.
op deze manier ontstaat er dus een 'skeelerzone' waar alleen skeeleraars en trainers mogen komen
(geen menging), een zone voor alleen de jeugdleden en een zone voor alleen de volwassen
skeeleraars.
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Bijlage voor sporters
• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
koorts (vanaf 38 C°);
• blijf thuis 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;
• blijf 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;
• meld je tijdig aan voor de sportactiviteit, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis
naar het toilet bent geweest;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht
op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en Corona-verantwoordelijken
• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na
de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie;
• deelname aan georganiseerde sportactiviteiten is op eigen risico!
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Bijlage voor ouders en verzorgers
• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen
van de begeleiding opvolgen;
• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit, 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 kan
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 sportzone. 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 en Corona-verantwoordelijken.
• Indien van toepassing: direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de
sportlocatie/afgesproken plek bij de ingang. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is;
• deelname aan georganiseerde sportactiviteiten is op eigen risico!
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