Beste leden,
Naar aanleiding van de door de overheid aangepaste maatregelen in het kader van het Coronavirus
starten wij vanaf donderdag 6 mei de trainingsactiviteiten voor een deel van de jeugd weer op.
Uiteraard gebeurt dit met inachtneming van alle voorgeschreven maatregelen. Dit betreft de ploegen
uit de F t/m de A leeftijd. De Senioren, de G ploeg en de Kangoeroes starten nog niet. Om aan alle
voorwaarden te kunnen voldoen is het trainingsschema aangepast, zie hiervoor verderop in dit
document. Tijdens de trainingen is onderstaand protocol van kracht, wij rekenen op ieders
medewerking om e.e.a. goed te laten verlopen.
Het protocol luidt als volgt:
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

kom alleen naar het veld wanneer er voor jou een training gepland staat;
kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het veld. Eerder mag je
de accommodatie ook niet betreden;
wij verzoeken om, waar mogelijk, kinderen zoveel mogelijk op eigen gelegenheid te laten
komen én naar huis te laten gaan. Kan dit niet dan mag de parkeerplaats worden gebruikt
om uw kind af te zetten. Verlaat hierbij zelf de auto niet, en vertrek zo snel mogelijk zelf. Bij
ophalen mag er op de parkeerplaats geparkeerd worden, ook hierbij verzoeken wij u om in
de auto te blijven;
ouders/verzorgers/begeleiders hebben geen toegang tot de accommodatie. Dit geldt zowel
voor, tijdens als na de training;
kom in sportkleding naar de sportlocatie, de kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet
douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en vlak voor je komst naar het veld je
handen hebt gewassen;
sporters van 13 t/m 18 jaar (bij ons de C (ook eventuele 12 jarigen), de B en de A ploegen),
moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen, dus ook tot trainers en andere
sporters. Bij sporters t/m 12 jaar (F t/m D) is deze afstandsbeperking onderling niet aan de
orde, wel bij de trainer;
neem eventueel je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
verlaat direct na de training de accommodatie;
blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts (vanaf 38 C°);
blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

Onderstaand schema geldt zowel voor dinsdag als voor donderdag:
Starttijd
18.00 uur
18.20 uur
18.40 uur
19.00 uur
19.20 uur
19.40 uur
20.00 uur
20.20 uur
20.40 uur

Eindtijd Centre Court
19.00 uur
19.20 uur
19.40 uur E1+E2+D1
20.00 uur
20.20 uur
20.40 uur
21.00 uur C1+B1
21.20 uur
21.40 uur

Veld 1
F1+F2

Veld 3
E3+E4

D2+D3
C2+C3

A1+A2

Omdat er door de gemeente kan worden gehandhaafd adviseren wij de jeugdleden van 15 jaar en
ouder om een legitimatiebewijs mee te nemen, zodat je je leeftijd kunt aantonen.
We realiseren ons dat we hiermee een aantal strenge regels opleggen die normaal wellicht niet bij de
sfeer van onze vereniging passen. We vertrouwen op jullie begrip, en verheugen ons er op weer heel
voorzichtig het verenigingsleven op te starten!

Met vriendelijke groet,

Bestuur RWA.

