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VOORWOORD
Door het toenemend aantal coronabesmettingen in

Nederland, heeft het kabinet de regels omtrent het uitoefenen

van sport weer moeten aanscherpen voor een periode van

(minimaal) vier weken.  

Wij gaan weer terug naar de periode van voor de zomerstop.

Enkel trainen en onderling voetballen en helaas zonder

toeschouwers.

In dit document tref je de huidige regels, welke gelden voor de

komende periode. 

Het naleven van de regels is een gezamenlijke

verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers, spelers/speelsters

en de club. Het niet naleven van de regels kan nadelige

gevolgen hebben voor zowel de club, als onze  leden. Wij doen

dus een nadrukkelijk beroep op jou om deze nieuwsbrief goed

te lezen en de regels te volgen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met ondergetekende, zie

contactgegevens in de voetnoot.

Met sportieve groet,

Namens bestuur en trainers

Jeroen Roest                     René Veltman

HJO Onderbouw               Bestuurslid Jeugd



Vernieuwde tijdelijke maatregelen

Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd;

Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen en

met onderling 1 ,5 meter afstand, wat momenteel enkel is toegestaan

voor de seniorenselectie;

Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de

onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling

trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.

Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.

Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

De parkeerplaats van SV DIOS is eenrichtingsverkeer en een kiss & ride

zone , zie elders in dit document ;

Na de training of wedstrijd moeten de sporters en de begeleiders het

voetbalcomplex direct weer verlaten.

Ouders van spelers/speelsters van de onder 10 en jonger worden

gevraagd om als vrijwilliger de regels te handhaven bij de ingang van de

club tijdens trainingsavonden (parkeerplaats , toegangscontrole ,

veiligheid, etc.);

Begeleiders van de onder 11 en ouder zijn verantwoordelijk om ouders te

weren bij de trainingen en om het team weer veilig naar buiten te

begeleiden;

Ouders/toeschouwers zijn niet toegestaan op het sportcomplex.

Jeugdteams kunnen een aanvraag doen om onderlinge oefenpartijtjes te

spelen in het weekend;

Ieder team is verplicht een vrijwilliger te regelen om de orde te

handhaven;

Teams van andere verenigingen zijn niet toegestaan.

Vanaf 14 Oktober 2020

Algemeen:

Trainingen:

Wedstrijden:



Onderlinge wedstrijd aanvragen

In het weekend kunnen onderlinge wedstrijden gespeeld worden. Deze

moeten echter wel vooraf aangevraagd worden. 

De onderbouw heeft op zaterdag de gelegenheid tussen 08.30 en 12.00 uur.

De bovenbouw vanaf 12.15 uur. Onder 17 en onder 19 op zondag. Aangezien

wij in blokken zullen werken , kunnen wij wellicht niet aan alle verzoeken

voldoen. Wees dus op tijd met je aanvraag ,

Aanvragen via Whatsapp :

Onderbouw : Jeroen Roest / 06-53246552

Bovenbouw : René Veltman / 06-22804882

Team/wedstrijd handhaver SV DIOS

Controleren of er geen ouders/toeschouwers het terrein opkomen;

Controleren dat beide teams na de wedstrijd zo spoedig mogelijk het

sportcomplex weer verlaten.

Bij een onderlinge wedstrijd moet ieder jeugdteam een vrijwilliger leveren

die ervoor zorgdraagt dat de regels nageleefd worden. Het voordeel van

deze functie is dat deze vrijwilliger wel de wedstrijd kan zien. Zijn/haar

taken zijn :

De team/wedstrijd handhaver krijgt van de trainer/coach een hesje. Deze

zijn te vinden in het ballenhok.



Richtlijnen ouders/verzorgers:

informeer je kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels

en dat zij altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

zorg ervoor dat jouw contactgegevens bekend zijn bij de trainer ;

breng je kind(eren) alleen naar SV Dios wanneer er een training gepland

staat ;

breng je kind(eren) niet naar SV Dios als hij/zij klachten heeft van

hoesten , benauwdheid en/of koorts;

breng je kind(eren) niet naar SV Dios als iemand in jouw huis koorts heeft

(vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen

klachten heeft , mag je je kind(eren) weer laten sporten;

breng je kind(eren) niet naar de SV Dios als iemand in jouw huishouden

positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind

tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan

worden , moet uw kind thuis blijven tot 10 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 SV DIOS;

als ouder/verzorger heb je geen toegang tot onze sportaccommodatie. Dit

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

kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training;

volg altijd de aanwijzingen op van SV Dios , bijvoorbeeld van de trainers ,

begeleiders en bestuursleden;

direct na de training halen de ouder/verzorger de kinderen op. Zorg dat

dit moment kort is;

wanneer je jouw kind(eren) met de auto komt afzetten , laat je kind(eren)

uitstappen en rij meteen door. Blijf zelf in je auto zitten;

de parkeerplaats van SV Dios is in deze periode eenrichtingsverkeer en

kiss & ride. Alleen trainers en vrijwilligers met een functie mogen daar

parkeren. Volg de aanrijroute (zie kaartje);

fietsen dienen geplaatst te worden in de fietsenstalling buiten SV Dios.

Fietsen op het sportcomplex zijn dus niet toegestaan;

houd ten alle tijden 1 ,5 meter afstand van andere ouders , of vrijwilligers

van de SV Dios.



vanaf de Veldbloemstraat de Dotterbloemstraat inrijden;

meteen linksaf de parkeerplaats van SV Dios oprijden;

Kiss and Ride : Je kind uit laten stappen en meteen doorrijden (zelf in de

auto blijven, aanwijzingen verkeersregelaar volgen);

bij de parkeerplaats staat een coördinator die jouw kind(eren) naar het

juiste veld sturen;

parkeren op de parkeerplaats van SV Dios is niet toegestaan (enkel voor

trainers en vrijwilligers die op dat moment een taak hebben;

voor het ophalen van jouw kind(eren) geldt dezelfde aanrijroute.

Wij raden aan om jouw kind(eren) naar SV Dios te brengen per fiets. Zorg

wel voor een goede verlichting op de fiets! Wanneer je jouw kind(eren) met

de auto afzet bij SV Dios , dan dien je de volgende aanrijroute te volgen :

kiss &
ride

Aanrijroute SV Dios (auto)



Hieronder tref je de looproutes op het terrein van SV Dios.

Fietsen plaatsen in de fietsenstalling (roze).

Scooters plaatsen op de invalide parkeerplaats (paars).

Trainers en vrijwilligers kunnen parkeren aan de bosstrook , naast de

scooters (grijs), dus niet in de schuine parkeervakken!

Kiss en ride op de parkeerplaats (blauw).

Spelers/speelsters kunnen het SV Dios terrein oplopen via de hoofdpoort en

moeten dan direct naar hun trainingsveld (groen).

Wanneer zij klaar zijn met de training , zullen zij per team het complex weer

verlaten via de zij-uitgang (rokerspad) en lopen dan via het voetpad

(Spaanse Ruiterpad) terug naar de stalling of parkeerplaats (geel).

Looproute SV Dios 



meld je tijdig af bij jouw trainer , wanneer je niet kan trainen;

kom in sportkleding naar SV Dios;

na de training moet je meteen weer naar huis;

zorg ervoor dat je thuis naar de wc bent geweest ;

was goed je handen voordat je naar SV Dios komt ;

kom zelfstandig naar SV Dios , wanneer dat mag van je ouders;

zet je fiets in de fietsenstalling bij de parkeerplaats. Er mogen geen

fietsen op het terrein van SV Dios geplaatst worden;

ga bij aankomst direct naar het veld waar je moet trainen;

wanneer daar nog getraind wordt door een ander team, blijf dan langs de

lijn (of op de plek die de trainer aangeeft) wachten;

kinderen van de onder 12 en jonger hoeven geen 1 ,5 meter afstand van

elkaar en de begeleiding te houden;

Jeugd ouder dan 12  jaar moeten wel op 1 ,5 meter afstand van de trainers

en begeleiders blijven;

neem je eigen bidon mee en zet daar je naam op. Gebruik geen bidons

van je teamgenoten.

Richtlijnen spelers/speelsters:
zie richtlijnen ouders/verzorgers, plus:



Richtlijnen trainers:

kom met eigen vervoer naar de training;

auto 's kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats , zie kaartje;

fietsen in de fietsenstalling bij de parkeerplaats (geen fietsen op het

terrein van SV Dios);

was je handen voordat je naar SV Dios komt ;

zorg ervoor dat de training klaarstaat wanneer de kinderen komen;

laat de kinderen die vroeger komen , wachten buiten het veld, op een

aangegeven plek;

per leeftijdsgroep moet 1 trainer de materialen pakken/klaarzetten.

Maximaal 1 persoon in het ballenhok;

vraag aan de kinderen of zij , of iemand uit het gezin , klachten heeft of

dat een gezinslid recent positief is getest op het nieuwe coronavirus

(COVID-19);

wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen

handen schudden;

help kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze

aan wanneer dat niet gebeurt ;

houd 1 ,5 meter afstand van de kinderen van 13 jaar en ouder en van je

mede-trainers (geen lichamelijk contact);

weet wie er wel en niet aanwezig zijn bij de training;

wijs jouw spelers erop dat ze na de training direct naar huis gaan;

zorg dat er geen toeschouwers zijn tijdens de training;

hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

was of desinfecteer je handen na iedere training;

blijf thuis als je de volgende klachten hebt : neusverkoudheid, hoesten,

benauwdheid en/of koorts , iemand in jouw huis koorst heeft (vanaf 38

graden) en/of benauwdheidsklachten of als iemand in jouw huishouden

positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);

verlaat ons sportcomplex zo snel mogelijk na de training. Blijf niet

hangen.



Veelgestelde vragen & antwoorden

Mogen trainers en begeleiders weer dichterbij de kinderen komen? 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen afstand te houden en ook niet

meer tot hun begeleiders. Kinderen tussen de 13 en 18 jaar hoeven onderling (tijdens

de trainingen en wedstrijden) geen afstand meer te houden, maar wel ten opzichte

van hun begeleiders. 

Mogen de kleedkamers en douches weer gebruikt worden?
Nee. Er zal wel een kleedkamer open zijn voor het toiletgebruik en om bij de EHBO

kist te komen. 

Wanneer iemand in het team positief getest is, moet het hele team dan getest
worden of in quarantaine? 
Bij een positieve test zal de GGD een contactonderzoek doen. Over het algemeen

verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen

1.5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet

nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan

wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en

thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Als je (milde) klachten hebt, mag je dan wel komen trainen?
Nee , dan moet je je eerst laten testen. Bij een negatieve resultaat mag je

weer trainen/spelen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen met lichte

verkoudheidsklachten wel komen sporten.

Kunnen deze regels nog veranderen?
Ja , de landelijke richtlijnen kunnen ieder moment veranderen door toe- of

afname van het aantal coronagevallen in Nederland. Wanneer de regels

veranderen , zullen wij onze leden zo spoedig mogelijk informeren.

Wat is het advies van SV DIOS?
SV DIOS adviseert haar leden om zoveel mogelijk wandelend of fietsend

naar de club te komen;

SV DIOS adviseert om tijdens de trainingsavonden omgekleed naar de club

te komen;


