Plan van aanpak
Jeugd sc Muiderberg

Hervatting trainingen
Covid-19

Inleiding
Vanwege de versoepelde maatregelen van het Kabinet mogen er weer sportactiviteiten voor de
jeugd tot 18 jaar georganiseerd worden op de sportcomplexen. De gemeente Gooise Meren heeft
voetbalvereniging sc Muiderberg gevraagd om te komen met een plan van aanpak.
In het kort de corona- maatregelen:
•
•
•
•
•

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.
Geen ouders langs de lijn
Kleedkamers, douches en kantines blijven gesloten.

Deze richtlijnen zijn de basis van het mogelijk maken van onze trainingen vanaf 6 mei 2020
Alle trainers, hulptrainers, kinderen, jongeren, ouders, vrijwilligers en betrokkenen rond onze club
worden geïnformeerd over ons plan van aanpak wanneer wij vanuit de gemeente Gooise Meren
goedkeuring krijgen om te starten met onze trainingen.
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1. Wie, waar, wanneer en wat
Onze Doelgroep
De jeugdvoetballers van sc Muiderberg kan onderverdeeld worden in twee groepen;
▪
▪

Kinderen tot en met 12 jaar
Kinderen vanaf 13 tot 18 jaar

Onze jeugdteams
Kinderen tot en met 12 jaar
Jo8-1
Jo9-1
Jo10-1
Jo11-1
Jo12 Jo10-1

Jongeren van 13 tot 18 jaar
Mo13-1
Jo13-1
Jo14-1
Jo16-1
Jo18-1

Overzicht trainers
Remi
Marcel
Jordy
Adriaan

Hoofdtrainer (jo8 t/m jo16)
Keeperstrainer
Trainer jo18
Trainer mini’s en jeugdvoorzitter

Overzicht hulptrainers
Mini’s
Jo8
Jo9
Jo10
Jo11
Jo12
Jo13
Mo13
Jo14
Jo16
Jo18

Abdel, Adriaan
Memed ,Jeff,Timo en Remco
Frank, Hugo, Jan Willem
Jimmy, Memed, Jochem, Aziz
Teo, Martijn, Tjalko, Jacob
Steven en Allied
Fred en Hans
Maik en Synco
Oscar, Raymond en Rick
Rick, Lode, Joris
Jordy en Mitchel

Belangrijk om te vermelden is dat de managers van de teams ook andere hulptrainers( ouders)
kunnen inschakelen en verantwoordelijk zijn voor een schema wie wanneer komt. Let op niet meer
dan 1 hulptrainer per team.
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Overzicht Trainingen
Dag
Woensdag

Team
Brengen
Mini

Tijd
15.05 uur- 15.15 uur
15.15 tot 16.00uur

Ophalen mini’s
J08-1 en J09-1

16.00 -16.10 uur
16.15 tot 17.15 uur

Keepers
Ophalen jo8,j09 en
keepers
Brengen Jo10-1 en
Jo11-1
J010-1 en J011-1

16.15 tot 17.15 uur
17.15 tot 17.25 uur

Ophalen Jo10-1 en
Jo11-1
Brengen Jo11-2,Jo121 JO13/MO13 (
kinderen van 12 jaar)
J011-2 en JO12-1,
JO13/MO13 ( kinderen
van 12 jaar)
Ophalen Jo11-2,Jo121 en JO13/MO13 (
kinderen van 12 jaar

18.30-18.40 uur

Complex sluiten en
Schoonmaken

Trainers

Veld

Adriaan en
twee
hulptrainer(s)
zie schema

Kunstgras

Remi en twee
hulptrainer(s)
zie schema
Marcel

Kunstgras

Remi en twee
hulptrainer(s)
zie schema

Kunstgras

Remi en twee
hulptrainer(s)
zie schema

Kunstgras

Kunstgras

17.20- 17.30 uur
17.30 tot 18.30 uur

18.35 -18.45 uur

18.45 tot 19.45 uur

19.45 -19.50 uur

19.50 -20.15 uur

Remi en twee
hulptrainer(s)
zie schema

Donderdag

Complex sluiten en
schoonmaken
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Brengen Jo14-1,
JO13,MO13 (kinderen
van 13 jaar)
J014-1 JO13,MO13
(kinderen van 13 jaar)

17.50 -18.00 uur

Ophalen Jo14-1
Brengen Jo16-1
J016-1

18.45 tot 18.55 uur
18.50-19.00 uur
19.00-19.45 uur

Ophalen Jo16-1
Brengen Jo18
J018

19.45- 19.55 uur
19.50-20.00 uur
20.00 -21-00 uur

Ophalen J018

21.00 -21.10 uur
21.00 -21.15 uur

18.00 -18.45 uur

Remi en twee
hulptrainer(s)
zie schema

Kunstgras

Remi en twee
hulptrainer(s)
zie schema

Kunstgras

Jordy en
Mitchel
Jordy en
Mitchel

2. Hoe?
Hoe de gemeente houdt zich strikt aan de corona-maatregelen van het kabinet.
Maatregelen:
▪
▪
▪
▪

Kinderen tot en met 12 jaar Mogen vanaf 29 april onder begeleiding samen buiten sporten;
trainen, potjes spelen. Geen competities.
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar Mogen vanaf 29 april onder begeleiding buiten sporten
met elkaar, als 1,5 meter afstand houden mogelijk is.
Ouders Niet langs de lijn.
Topsporters Mogen op aangewezen locaties trainen, als 1,5 meter afstand houden mogelijk
is.

B en C Omschrijving per doelgroep
Kinderen tot en met 12 jaar
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maximaal twee teams trainen met elkaar
De teams bestaan uit maximaal 20 kinderen per training
Maximaal drie trainers aanwezig op het veld
Per training is een veld beschikbaar (kunstgras en/of grasveld 2e veld)
Ouders mogen niet langs de lijn staan
De kantine blijft gesloten
Kleedkamers blijven gesloten en op slot
Er is een gedeelde wc beschikbaar
Kinderen mogen niet eerder komen dan de aangegeven tijd en mogen niet intrappen.
Kinderen gaan na de training meteen naar huis en mogen niet blijven hangen
Wij geven elkaar geen handen
Kinderen die op de fiets komen houden hetzelfde schema aan als de brengtijd (zie schema)
De kinderen die bij de jo13/ Mo13 spelen en 12 jaar zijn trainen mee met de jo12 (woensdag)
De kinderen die bij de jo13/ Mo13 spelen en 13 jaar zijn trainen mee met de jo14
(donderdag)
Trainers houden 1,5 meter afstand van elkaar

Jongeren van 13 tot 18 jaar
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Een training is een team
Er zullen geen wedstrijden/ potjes gespeeld worden
1,5 meter afstand houden
Er wordt gewerkt met pionnen om de 1,5 meter te kunnen hanteren
Geen oefeningen met fysieke contacten.
Training is gericht op techniek en conditie

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ouders mogen niet langs de lijn staan
De kantine blijft gesloten
Kleedkamers blijven gesloten en op slot
Er is een gedeelde wc beschikbaar
Jongeren gaan na de training meteen naar huis en mogen niet blijven hangen
Wij geven elkaar geen handen
Kinderen die op de fiets komen houden hetzelfde schema aan als de brengtijd (zie schema)
Trainers houden 1,5 meter afstand van elkaar

Protocol voor het brengen en halen
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Het halen en brengen wordt georganiseerd als een Kiss en Ride
Er is een rijrichting, wordt aangeven met pijlen en afzetlint
Ouders mogen hun kinderen brengen en halen op de afgesproken tijden (zie het schema)
Kinderen mogen niet eerder komen dan de aangegeven breng tijden ( zie schema)
Ouders die met de auto komen mogen wachten op hun kinderen op het terrein in de auto
maar niet buiten de auto.
Ouders die op de fiets komen kunnen niet op het terrein verblijven tijdens de trainingen.

Protocol voor de hygiene
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Materialen worden schoongemaakt na de training
Ballen en pionnen worden afgenomen met Hygiënische doekjes
Hesjes worden 1x per week gewassen
De enige gedeelde wc die open gesteld wordt tijdens de trainingen is in de gang van het
complex
De gedeelde wc wordt schoongemaakt aan het einde van de trainingen
Op de wc is handzeep aanwezig zodat kinderen/jongeren en trainers hun handen kunnen
wassen.
Gebruikte deurklinken worden na afloop van de training afgenomen
Trainers wassen na de training hun handen
Kinderen wassen na de training thuis hun handen niet op de club ( uitzondering als ze naar
de wc gaan)
Wij geven elkaar geen handen

Protocol voor het gesloten houden Kleedkamers en Kantine
▪
▪
▪

De kleedkamers afgesloten en niet toegankelijk voor aanwezig op het complex
Om dit te kunnen waarborgen gaan alle kleedkamers op slot
De Kantine blijft afgesloten tijdens de trainingen

Contactpersoon sc Muiderberg
Naam: Adriaan van den Broek
Functie: Jeugdvoorzitter
Email: a.vandenbroek@live.nl
Telefoonnummer: 06-81201963
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