
 
 

 

CORONA PROTOCOL JEUGD V.V. TWENTHE  
PER 29 APRIL 2020 

 

VV Twenthe volgt de richtlijnen zoals opgesteld door de rijksoverheid en het RIVM  

(bron: website rijksoverheid) 

 Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport 
en -spel (geen officiële wedstrijden). 

 Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. 

 Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, 
maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. 

 Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er 
kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. 

 

Om hier goede invulling aan te geven gelden bij VV Twenthe de volgende regels per 29 april 2020:  

 Betreden en verlaten van ons ons complex; 
o Alleen de ingang aan de Gruttostraat zal tijdens de trainingen geopend zijn. De 

overige 2 ingangen zullen dus afgesloten blijven. Ons complex blijft dus gesloten op 
het moment dat er geen trainingen zijn; 

o Voor kinderen die zelfstandig (op de fiets) komen geldt dat zij het complex mogen 
betreden en naar het veld lopen waar ze training hebben.  

o Voor kinderen die zullen worden gebracht door ouders/verzorgers geldt; 
 Voor ouders met kinderen van de mini’s geldt dat zij de kinderen tot aan het 

veld mogen brengen en ophalen. Gelieve zo kort mogelijk aan het eind van 
de training de mini’s ophalen.  

 Voor ouders met kinderen van de JO8 t/m JO10 geldt dat zij de kinderen tot 
aan de poort mogen brengen; 

 Voor ouders met kinderen in de JO11 t/m JO13 geldt dat de kinderen tot op 
de parkeerplaats mogen worden gebracht en kinderen vanaf daar zelfstandig 
naar het veld lopen en na de training weer zelfstandig naar de parkeerplaats 
lopen alwaar hun ouders hun zullen opvangen.  

 Bij JO15/MO15 t/m JO19/MO19 verwachten we dat een ieder zelf naar het 
complex komt.  

o Kinderen komen 5 minuten voor aanvang van de training het complex oplopen, niet 
eerder!  

o Kinderen verlaten direct nadat de training is afgelopen het complex weer.  
 Voor ouders/verzorgers/etc. (m.u.v. ouders van de mini’s) blijft het complex dus geheel 

gesloten; 
 De kantine, kleedkamers en toiletgebouw blijven gesloten; 
 Een ieder moet zijn eigen bidon meenemen;  
 Tijdens de eerste training zal elk kind een hesje krijgen die ze bij zich houden tot nader order; 
 Wij vragen ouders om de kinderen telkens in een schoon gewassen trainingstenue en schoon 

gewassen hesje te laten komen; 
 Er komt desinfectie bij de toiletten van het oude ballenhok. Wij verwachten dat kinderen 

zowel bij aanvang als na afloop van de training hun handen goed wassen.  

 

In zijn algemeenheid: we stellen ons als club weer open, houd echter rekening met elkaar en neem je 
verantwoordelijkheid! 

Bestuur en technische commissie VV Twenthe 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

