Beste leden en ouders van leden,
Wij hopen dat niet alleen jullie, maar ook jullie naasten, nog in goede gezondheid
verkeren. Want meer dan ooit, beseffen wij ons hoe belangrijk dit is.
Persconferentie van de minister-president
Eerder deze week heeft onze minister-president landelijk een aantal regels in de
coronacrisis versoepeld. Met betrekking tot het sporten door kinderen is het volgende
gezegd:
1. Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer in groepsverband gaan sporten. Alleen
het spelen van wedstrijden is niet toegestaan.
2. Kinderen van 12 – 18 jaar mogen weer gaan sporten. Wel moet hierbij de 1,5
meter afstand in acht gehouden worden.
Jeugdleden tot en met 12 jaar
Voor KC Terda heeft het eerste punt, helaas, geen impact. Op dit moment hebben wij
alleen leden die ouder zijn dan 12 jaar.
Jeugdleden ouder dan 12 jaar
Het tweede punt geeft onze jeugdleden de mogelijkheid om weer te gaan trainen. Wij
zullen als bestuur en TC de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat dit op
een verantwoorde manier kan gebeuren. Wij nemen de volgende maatregelen:
1. De trainingen worden ingekort naar 45 minuten;
2. Alle jeugdleden komen al omgekleed naar het veld, de kantine en kleedkamers
blijven dicht;
3. Na afloop vertrekken de jeugdleden weer en kan de volgende groep jeugdleden
trainen;
4. Met behulp van lijnen of linten maken wij vakken. Eén vak per jeugdlid, op
minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Binnen het vak werken de jeugdleden de
training af.
5. Is een jeugdlid verkouden? Laat hem/haar dan niet naar de training komen.
6. Het trainen is vrijblijvend, maar laat het wel aan de trainer weten indien er niet
meegedaan kan worden aan de training.
Indeling training
Om iedereen te kunnen laten trainen met voldoende materiaal hebben wij de
volgende indeling gemaakt:
Van 18:45 tot 19:30 trainen de jeugdleden van de B1
Van 19:45 tot 20:30 trainen de jeugdleden van de A2
Van 20:45 tot 21:30 trainen de jeugdleden van de A1
Samen fietsen
Wij begrijpen dat de jeugdleden vaak samen, in groepjes, naar de training komen
gefietst. Dit blijft mogelijk, maar houd ook bij het fietsen rekening met de 1,5 meter
afstand. Concreet betekent dit dat je dus met niet meer dan twee personen naast
elkaar fietst. Hoewel wij dit niet kunnen controleren, willen wij dit wel graag
benoemen. Wij weten dat onze jeugdleden verantwoordelijk genoeg zijn om hier
onderweg op te letten.

Start trainingen
De datum waarop wij weer mogen beginnen met trainen is dinsdag 28 april. Echter
het is nog niet bekend of ons veld dan al is vrijgegeven door de gemeente. Er volgt
nog aparte communicatie over de exacte datum waarop wij starten.
Vragen
Heb je nog vragen over bovenstaande? Bel of mail ons gerust.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur en TC van KC Terda

