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VOORWOORD
Goed nieuws! We mogen het veld weer op met onze
teams! Wij denken dat de meeste spelers/speelsters en
de trainers niet kunnen wachten om weer actief en met
elkaar op het veld te staan.
Trainen is weer mogelijk, maar we moeten ons wel
houden aan de landelijke en gemeentelijke richtlijnen.
Deze richtlijnen staan in deze nieuwsbrief vermeld.
Daarnaast gaan we starten met een aangepast
trainingsschema.
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.
De trainingen zijn niet verplicht en zijn afhankelijk van
de beschikbaarheid van de trainer. Informeer in jouw
teamapp naar de mogelijkheden van jouw team.
Heb je vragen? Neem dan contact op met
ondergetekende, zie contactgegevens in de voetnoot.
Met sportieve groet,
Namens bestuur en trainers

Rene Veltman
Bestuurslid Jeugd

Rene Veltman | jeugdvoetbal@dios.nl | 0622804882

Richtlijnen ouders/verzorgers:
trainen is alleen toegestaan voor jeugd tot en met 18 jaar!
wanneer jouw kind(eren) al 19 is, mag hij/zij dus helaas nog niet trainen;
informeer je kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels
en dat zij altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
laat bij voorkeur je kind(eren) alleen naar SV Dios komen en per fiets of
scooter;
jouw kind(eren) zijn alleen welkom bij SV Dios wanneer er een training
gepland staat;
laat je kind(eren) niet naar SV Dios komen als hij/zij klachten heeft van
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts, 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), of als iemand in jouw huishouden positief is getest 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;
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 de trainers,
begeleider en bestuursleden;
direct na de training moeten de kinderen weer naar huis;
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. De parkeerplaats kan je oprijden via de ingang bij de
Veldbloemstraat, vervolgens wegrijden via de andere opgang (zie kaartje);
fietsen dienen geplaatst te worden in de fietsenstalling buiten SV Dios.
Fietsen op het sportcomplex zijn dus niet toegestaan;
scooters kunnen geplaatst worden op de invalide parkeerplaats;
hou ten alle tijden 1,5 meter afstand van andere ouders, of vrijwilligers van
SV Dios.

Aanrijroute SV Dios (auto)

Wij raden aan om jouw kind(eren) zelfstandig naar SV Dios te laten komen,
per fiets of scooter. Wanneer je jouw kind(eren) met de auto afzet bij SV
Dios, dan dien je de volgende aanrijroute te volgen:
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.

kiss &
ride

Looproute SV Dios

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)

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

trainen is mogelijk voor jeugd tot en met 18 jaar;
ben je al 19, dan is trainen helaas nog niet mogelijk;
meld je tijdig af bij jouw trainer, wanneer je niet kan trainen;
kom in sportkleding naar SV Dios. De kleedkamers zijn gesloten;
douchen bij SV Dios is niet mogelijk;
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 bij voorkeur zelfstandig naar SV Dios;
zet je fiets in de fietsenstalling bij de parkeerplaats. Er mogen geen
fietsen op het terrein van SV Dios geplaatst worden;
plaats je scooter op de invalide parkeerplaats;
ga bij aankomst direct naar het veld waar je moet trainen en volg de
looproute;
wanneer daar nog getraind wordt door een ander team, blijf dan langs de
lijn (of op de plek die de trainer aangeeft) wachten;
zorg ervoor dat je ten alle tijden 1,5 meter afstand houdt van je
teamgenoten en je trainer(s);
de 1,5 meter is een landelijke regel. Het niet houden aan deze regel kan
resulteren in schorsing door de club en een boete door handhaving;
wanneer SV Dios een boete krijgt, omdat leden zich niet aan de 1,5 meter
houden, wordt deze verrekend met de desbetreffende leden;
gebruik dus je gezonde verstand, houd je aan de regels en geniet van de
training;
neem je eigen bidon mee en zet daar je naam op. Gebruik geen bidons
van je teamgenoten;

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;
de EHBO koffer staat in de hal tussen de kleedkamers 1 t/m 6;
er is één kleedkamer open voor wc-gebruik. De sleutel van het ballenhok
past ook op de ingang van de kleedkamers;
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 en van je mede-trainers (geen
lichamelijk contact);
zorg dat je oefenstof is aangepast op de 1,5 meter regel;
weet wie er wel en niet aanwezig zijn bij de training;
laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten (per team).
Wijs 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.

Aangepast trainingsschema (1)

Om het voor iedereen mogelijk te maken om te komen trainen, is er
besloten om de hoeveelheid spelers/speelsters per trainingsavond te
verkleinen. Wij zullen dan ook starten met het aanbieden van 1 training per
week, volgens onderstaand schema. Op zondag 10 mei komt het bestuur
weer bij elkaar om het vervolg te bespreken. Zonder tegenbericht blijft het
echter bij 1 training per week.
Woensdagen (vanaf 29 april)

O14-4, eigen tijd en eigen veld
O16-1, eigen tijd en eigen veld
O17-2 en O17-3, eigen tijd en eigen veld
MO17-2, eigen tijd en eigen veld
Donderdagen (vanaf 30 april)

O13-2, eigen tijd en eigen veld
O15-1, eigen tijd en eigen veld
MO15-2, eigen tijd en eigen veld
O17-1, 19.00-20.30 uur op veld 3 C/D
O19-1, O19-2, eigen tijd en eigen veld
O19 nieuw, 19.00-20.30 uur op veld 3 A/B (op uitnodiging)
Vrijdagen (vanaf 1 mei)

O14-2, eigen tijd en eigen veld
O14-5, eigen tijd op veld 1
O15-3, eigen tijd en eigen veld

Aangepast trainingsschema (2)

Maandagen (vanaf 4 mei)

MO13-1, eigen tijd en eigen veld
O14-1 en O14-3, eigen tijd en eigen veld
O15-2, eigen tijd en eigen veld
MO15-3, eigen tijd en eigen veld
O16-2, eigen tijd en eigen veld
MO17-1, eigen tijd en eigen veld
Dinsdagen (vanaf 5 mei)

O13-1, O13-3 en O13-4, eigen tijd en eigen veld
MO15-1, eigen tijd en eigen veld
O19-3 en O19-4, eigen tijd en eigen veld
O19-5, eigen tijd op veld 1

Aangepast trainingsschema (3)

NB: Informatie over de Gomes Football Players Academy volgt via hun
officiële kanalen.

