
 

Richtlijnen Trainingen jeugd v.v. Vorden vanaf woensdag 29 april 2020 
 
 
Voor de jeugdleden en niet leden van v.v. Vorden bestaat er de mogelijkheid om 
twee keer per week te trainen op de oefenhoek (zie trainingsschema website). 
 

 
- Onder 8,9,10 en 11 hebben de mogelijkheid te trainen op woensdagmiddag en op 

zaterdagmorgen 

- Onder 13,15,17 en 19 (t/m 18 jaar) hebben de mogelijkheid om op 1 avond en op 

zaterdag te trainen. 

- Op de woensdagmiddag is er vrije inloop van voor kinderen tot 11 jaar die willen 

voetballen. Van 13.30 tot 14.30 t/m 8 jaar en van 14.45 tot 15.45 9 en 10 jaar 

- Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt 

zowel voor, tijdens als na de training van de kinderen. 

- De kleedkamers en kantine blijven gesloten, in noodgeval zal coördinator de 

accommodatie openen bv. voor EHBO en defibrillator 

- Indien je niet fit bent, kom dan niet op de training 

- Indien een huisgenoot van je ziek is, kom dan ook niet op de training 

- Was je handen goed (min. 20 seconden) voor dat je naar het sportveld gaat 

- Ga naar het toilet voordat je naar het sportveld vertrekt 

- Kom zo kort mogelijk voor aanvang van de training op het voetbalveld 

- Kom op eigen vervoer of met maximaal 2 personen(anderhalve meter afstand, vanaf 

12 jaar) naar en van het voetbalveld. 

- Na de training vertrek zo spoedig mogelijk weer naar huis om je lekker te douchen 

- Neem zelf een flesje water of drinken mee (de accommodatie blijft gesloten) 

- Op de trainingsmomenten zal er een coördinator zijn die trainingen en naleving 

regels/richtlijnen zal controleren, indien deze niet nageleefd worden kan deze 

coördinator hierop ingrijpen  

- Jeugd t/m 12 jaar mogen, volgens kabinet/ RIVM, zonder afstandsbeperkingen 

trainen. 

- Jeugd 13 t/m 18 jaar, mogen trainen maar met afstandsbeperking van minimaal 

anderhalve meter. 

- Jeugd die niet met de fiets komt maar met de auto komen, dienen afgezet en 

opgehaald te worden. Ouders mogen niet aanwezig zijn bij de training. TJC 

coördinatoren mogen gedurende trainingen zich aan de rand van de oefenhoek 

begeven. 

- Spelers en trainers die wachten op aanvang training kunnen om veld 1 heen gaan en 

zich op gepaste afstand verzamelen op groenstrook achter veld 1. 

- Indien de training is afgelopen kunnen de trainers en spelers via de opening van de 

oefenhoek aan de zijde van de kantine de oefenhoek en de accommodatie verlaten 

- Er is sprake van een speciale ‘route’ voor komende en gaande spelers. Bij aankomst 

kom je binnen bij de hoofdingang, zet je je fiets eventueel neer en loopt daarna 

volgens de aanwijzingen om het hoofdveld heen en verzamel jij je onder het 

scorebord. Na afloopt ga je naar de fietsenparkeerplaats en neem je via de 

hoofdingang weer de gang naar huis. 

 

 


