Herstart trainingen jeugd en CMV
Beste leden, ouders en verzorgers,

In de persconferentie van dinsdag 13-10-2020 is aangegeven dat er getraind mag worden door zowel
onze jeugd als CMV afdeling. Mooi nieuws, maar - zoals we ons als volleybalvereniging maar al te
goed beseffen – wel nieuws met een risico.
Om deze reden willen we in deze nieuwsbrief benadrukken dat wij het enerzijds belangrijk vinden dat
onze jeugd en CMV speelsters mogen trainen. Wij begrijpen echter ook dat door jullie de keuze
gemaakt wordt om nog niet te starten. Sta je als speelster of ouder/verzorger niet achter de herstart
van de trainingen, laat dit dan weten bij de trainer zodat wij weten wie er wel en niet op de training
aanwezig is.
Het komt voor dat trainers het niet aandurven om te trainen, onder meer omdat zij werkzaam zijn in
de zorg. Voor deze teams doen wij ons best om (tijdelijk) een vervangende trainer te regelen.
In deze nieuwsbrief willen we de belangrijkste richtlijnen en regels voor jullie op een rijtje zetten zodat
we vanaf maandag op een goede en veilige manier kunnen starten met de trainingen.

1. Quarantaine
Gedurende de komende weken kan het voorkomen dat speelsters, teams en/of trainsters in
quarantaine moeten.
•

Wanneer je als speelster in quarantaine moet breng jij hier jouw trainster van op de hoogte,
vervolgens kan worden onderzocht of de rest van het team door mag blijven trainen of dat de
trainingen tijdelijk worden stopgezet. Dit gebeurt altijd in overleg met de technische
commissie.

•

Wanneer je als trainer in quarantaine moet breng jij zo snel mogelijk de contactpersoon
binnen de Technische commissie op de hoogte zodat onderzocht kan worden of het team
mogelijk onder leiding van een andere trainer mag trainen of ook in quarantaine moet.

Extra opmerking voor de trainer: Krijg je een corona gerelateerde afmelding van een speelster,
meld dit dan bij de contactpersoon van de technische commissie zodat de beslisboom van de
NeVoBo gevolgd kan worden en eventuele maatregelen uitgevoerd kunnen worden.

2. Reisbewegingen beperken
De genomen maatregelen door het kabinet zijn gericht op het beperken van het aantal
reisbewegingen. Als vereniging hebben wij om deze reden een aantal keuzes gemaakt.
•

Tot nader order wordt er door speelsters alleen met het eigen team getraind, meetrainen met
andere teams wordt voorlopig stopgezet.

•

Door het stilliggen van de trainingen van onze senioren is er ruimte ontstaan in sporthal de
Ransuil. Er zullen, zolang de senioren nog niet mogen trainen, geen trainingen plaatsvinden in
het Canisius, de verdegaalhal in Tubbergen of de Klaampe in Westerhaar, hierdoor hebben er
enkele wijzigingen plaatsgevonden in de trainingstijden (zie de nieuwe zaalindeling voor de
wijzigingen).

•

Als vereniging staan wij het organiseren van onderlinge toernooien NIET toe. Wanneer dit in de
nabije toekomst wel mogelijk blijkt te zijn worden jullie hier over geïnformeerd.

3. Contacten beperken
In openbare ruimtes is het toegestaan om maximaal 30 personen in één ruimte onder te brengen. Wij
hebben naar het huidige trainingsschema gekeken en waar nodig aanpassingen gedaan. Bij
aaneensluitende trainingen zouden wij bij het aankomen en vertrekken van speelsters deze limiet
kunnen overschrijden. Om deze overschrijding te voorkomen stopt elke training 5 minuten eerder en
begint elke training 5 minuten later.
•

Zorg ervoor dat je niet meer dan 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent en ga
gelijk na de training naar huis.

•

Ouders mogen niet binnenkomen om speelsters op te halen, zij moeten buiten wachten.

4. Mondkapje
Buiten het veld wordt er door iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje gedragen. In het veld draagt de
trainer een mondkapje wanneer 1,5 meter afstand tussen trainer en speelster(s) niet kan worden
gehandhaafd.

5. Omkleden en douchen
De kleedkamers en douches zijn gesloten. Kom aangekleed op de training en douche thuis.

We hopen op een goede en veilige herstart!
Zorg goed voor elkaar en voor de ander.

Technische commissie

