Voetbalschool – Trainingen - Wedstrijden

Corona protocol
Beste Leden / Trainers / Leiders en Bezoekers,
Na de mooie start van het nieuwe seizoen kregen we maandag 28 september de aan de ene kant
verwachte persconferentie aangezien de stijgingen die de laatste weken voorbij kwamen.
Het kabinet heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan. Helaas hebben deze ook gevolgen voor het amateurvoetbal.
De komende drie weken mag bij sportevenementen geen publiek aanwezig zijn en de kantines blijven
dicht . Dit heeft gevolgen voor spelers, ouders, begeleiders en publiek bij SV Zwolle.
Op het sportpark zijn tot en met 20 oktober 2020 alleen spelers, leiders, trainers, scheidsrechters en
personen met een functie zoals: terreinbeheer, pers, fotograaf en bestuursleden welkom op het
sportpark.
De nieuwe coronamaatregelen treffen ons hard en hebben grote financiële gevolgen. In de huidige
omstandigheden hebben wij natuurlijk alle begrip. Gezondheid gaat voor. Samen met jullie gaan we
ervoor zorgen dat de maatregelen worden nageleefd. We gaan ervan uit dat als iedereen zich aan de
nieuwe maatregelen houdt, de sportparken en kantines over drie weken weer veilig open kunnen gaan
voor publiek.
Wij willen dan ook iedereen vragen de voorwaarden die gesteld zijn ook te volgen, niet alleen bij ons
maar ook als men te gast is (als SV Zwolle) bij een andere vereniging. Kijk hiervoor op de sites van de
verenigingen waar men te gast is om te kijken wat hun actuele protocol is.

Het belangrijkste voor nu is: we kunnen met zijn allen blijven voetballen!

https://www.svzwolle.nl/protocol-sporten-sv-zwolle/
Mochten er nog vragen zijn horen wij dat uiteraard graag.

Met Sportieve Groet,
Het Bestuur
SV Zwolle

Algemeen










voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging,
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
vermijd drukte;
was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging;
hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;

Voor ouders en toeschouwers SV Zwolle










nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand rond de sportlocatie
volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en
bestuursleden;
draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in
één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.
Tijdens de Jeugdtrainingen passen wij de breng en haal procedure toe, dat ouders niet
vooraan bij de oprit blijven staan, hier geldt de regel brengen en weggaan zodat de
verkeersveiligheid ook gewaarborgd blijft.
Ouders en toeschouwers mogen niet op het sportcomplex komen bij trainingen en
wedstrijden.
Het doel is om de wedstrijden/trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote
groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan.
Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder de
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven
kijken naar de wedstrijd. Let wel alleen de benodigde!! Maak een rij schema dan kan
iedereen een keer mee.

Voor ouders en toeschouwers van de bezoekende verenigingen



Ouders van de bezoekende teams die echt benodigd zijn voor het vervoer mogen plaats
nemen op de tribune met de 1,5 meter regeling.
Wij willen wel vragen hier je verantwoording in te nemen, onze gastheer en/of bestuurslid
zal bij aankomst dit ook vragen.
VB. er komen 8 kinderen met 2 leiders en 6 ouders dan zullen wij deze niet toelaten.
Komt men met 2 leiders en 1 ouder dan zijn deze van harte welkom.

Kleedkamers / Spelers / leiders en trainers















De kleedkamers zijn toegankelijk via de oprit en dan het eerste pad voor het gebouw langs.
Bij elke kleedkamer staan de maximale zitplaatsen vermeld bij 18 jaar en ouder.
Voor jeugd wedstrijden mogen er maximaal twee volwassenen per team mee naar binnen
via de aangegeven route.
Douchen kan ook maar overleg onderling om een goede doorstroming te borgen.
Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
spelers dienen zelf hun (gezondheids) risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de
sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de
bedrijfsarts of je behandelend arts;
tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als
dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk
losgelaten worden;
houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler
meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie
verlaat;
voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers
van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de
kleedkamers;
zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen
fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een
wissel;
pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aan hebt;
probeer de bal zo min mogelijk te koppen;
neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
indien bij de uitspelende vereniging geen omkleed mogelijkheid beschikbaar is kan men bij
SV Zwolle terecht om zich daar voor vertrek om te kleden.

De trainingstijden
Op de onderstaande link kom je op onze website en vind je altijd de actueelste veldbezetting waarin
ook je veld deel is aangegeven dat je kunt gebruiken. Gebruik ook het gedeelte wat aan je is
toegewezen en ook de tijden. Mochten er wensen zijn geef deze dan door zodat we tot een
gezamenlijke oplossing komen.

https://www.svzwolle.nl/corona-trainingsschema/

Halen en Brengen

Per auto
Brengen

kiss en ride op de parkeerplaats in het rood omcirkelde gedeelte. Volg de rijrichting;

Als ouder zet je kind af en rij je verder

een trainer of een aangewezen persoon vangt ze op;

ouders kunnen niet mee het sportpark op;

zijn er bijzonderheden, neem dan contact op met de trainer of het bestuur;

kijk goed uit voor de fietsers en voetgangers, het is extra druk;
Halen





parkeer op de parkeerplaats en wacht in je auto;
de speler komt met de trainer naar de plek waar ze ook zijn gebracht;
als de speler is ingestapt, rij direct verder;
kijk goed uit voor de fietsers en voetgangers, het is extra druk;

Per fiets
Brengen

laat spelers zoveel mogelijk zelf op de fiets gaan;

de speler die op de fiets komt, kan de fiets in de stalling zetten

voor spelers van 13 jaar en ouder; hou rekening met 1,5 meter afstand;

Als ouder zet je kind af en rij verder

een trainer of een aangewezen persoon met een geel hesje vangt ze op;

ouders kunnen niet mee het sportpark op;

zijn er bijzonderheden, neem dan contact op met de trainer of het bestuur;
Halen

Als ouder wacht met je fiets op de parkeerplaats, zodat het doorgaand verkeer niet
word gehinderd
en er geen onveilige situatie ontstaat voor jezelf en andere aankomende kinderen.

Haal je kind op bij de inrit als zij daar aankomen met de fiets en rij direct verder;

verlaat, zo nodig bij drukte, de parkeerplaats via het fietspad aan de Rugby kant;

kijk goed uit voor auto’s, het kan extra druk zijn;

