Voetbal bij SV Baarn vanaf 29 april 2020
ONDERBOUW
Vanaf woensdag 29 april 2020 zullen alle trainingen van de jeugd van SV Baarn (Greenstars, O8, O9,
O10, O11 en O12) weer van start gaan. Er zal gewoon getraind worden in de huidige selecties van dit
seizoen. Wel zijn er een aantal regels waar wij ons met zijn allen aan moeten houden:
- Kinderen worden afgezet bij het hek van SV Baarn
- Ouders blijven buiten de poort en houden bij het afzetten en ophalen voldoende afstand van
elkaar (minimaal 1,5 meter)
- Trainers houden onderling ook minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en hebben zo min
mogelijk lichamelijk contact met de spelers
- De kantine bij SV Baarn is gesloten voor ouders en spelers
- De kleedkamers zijn gesloten
- Zorg dat uw kind voor de training naar de WC is gegaan
- Als scholen in de gemeente Baarn aanleiding hebben af te wijken van centraal beleid, dan
volgt SV Baarn het lokale beleid van de scholen in gemeente Baarn.
- Bij milde of zwaardere klachten blijven spelers (en trainers) thuis.
EXTRA
- Vanaf zaterdag 2 mei zullen er onderlinge wedstrijden georganiseerd worden voor alle
teams. Dit zal de eerste zaterdagen nog onderling zijn, maar mogelijk kunnen teams elkaar
ook gaan uitdagen.
UITZONDERING
- We zoeken een goede oplossing voor teams waarin zowel 12 jarige spelers als 13 jarige
spelers zitten.
MIDDEN- en BOVENBOUW
Ook de trainingen van de midden- en bovenbouw (O13, O14, O15, O16, O17, O19) zullen volgens
onderstaand trainingsschema worden hervat. Hierbij zijn een aantal extra maatregelen erg
belangrijk:
- Alle spelers en trainers houden te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
- Spelers komen omgekleed naar de club en kunnen na afloop niet douchen (kleedkamers zijn
dicht)
- De trainingen duren maximaal een uur en zijn vaak dus korter dan dat ze voorheen waren
- Het trainingsschema is een klein beetje aangepast om
o beter afstand van elkaar te kunnen houden in de overgang van training naar training
o veld 4 en 5 te ontlasten. Hier wordt groot onderhoud gepleegd zodat we in de zomer
weer eerder gebruik van deze velden kunnen maken
- De trainer zal samen met ouders en spelers beslissen wat de frequentie is van de trainingen.
We snappen dat de spelers graag op het veld willen staan met hun vrienden maar het
trainingsaanbod is zonder partijvormen en positiespellen minder groot geworden. Met de
trainers gaan we aan de slag om een zo’n leuk mogelijk programma aan te bieden. Het blijft
hierin het belangrijkste dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden tijdens de vormen
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Er zijn op zaterdagen vooralsnog geen activiteiten voor de midden- en bovenbouw
Er zullen gepaste straffen zijn als spelers of groepen spelers zich niet kunnen houden aan
bovenstaande afspraken
Bij milde of zwaardere klachten blijven spelers (en trainers) thuis

Zodra er vanuit de overheid informatie komt over het voetballen voor senioren, zullen we dat
uiteraard onmiddellijk delen met onze leden.

SV Baarn…de beste jeugdclub van Baarn!
2

TRAININGSSCHEMA vanaf 29 APRIL
Dinsdag
17.15 uur – 18.15 uur
18.30 uur – 19.30 uur
19.45 uur – 20.45 uur

JO13-1
JO19-2
JO19-1

Woensdag
15.00 uur – 16.00 uur
16.15 uur – 17.15 uur
17.30 uur – 18.30 uur
18.45 uur – 19.45 uur
20.00 uur – 21.00 uur

Greenstars
O8, O9, O10*
O10*, O11, O12
JO15-1
JO14-2
JO17-1

Donderdag
17.15 uur – 18.15 uur
18.30 uur – 19.30 uur
19.45 uur – 20.45 uur

JO13-1
JO16-1
JO19-1

Vrijdag
16.00 uur – 17.00 uur
17.15 uur – 18.15 uur

Greenstars, O8, O9, O10*
O10*, O11, O12

Zaterdag**
8.30 uur – 9.30 uur
10.00 uur – 11.15 uur
11.45 uur – 13.00 uur

Greenstars
O9
O11

Maandag
16.15 uur – 17.15 uur
17.30 uur – 18.30 uur
18.45 uur – 19.45 uur
20.00 uur – 21.00 uur

O8, O9, O10*
O10*, O11, O12
JO15-1
JO14-2
JO17-1
JO16-1

JO14-1
JO12-1
JO17-2

JO14-1
JO17-2
JO19-2

JO12-1

O8
O10
O12

*Alle O10 teams trainen gewoon op de normale tijd. Dit kan per team verschillen.
** Op zaterdag 2, 9 en 16 mei worden er onderlinge wedstrijden gespeeld. Hierna zijn er mogelijk
weer andere afspraken vanuit de overheid.
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Mogen kinderen buiten sporten?
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder
begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden
en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten
zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.
Mogen jongeren buiten sporten?
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder
begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Officiële wedstrijden en competitie
zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts,
hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis.
Kunnen kinderen en jongeren trainen bij een sportvereniging?
Gemeenten worden gevraagd samen met lokale sportclubs te kijken naar de mogelijkheden en
faciliteiten, zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen. Dus ook de
niet-leden van een vereniging. Er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan; de
gemeente Baarn kiest vooralsnog niet voor deze mogelijkheid.
Welke afspraken maakt de gemeente Baarn zolang er geen nadere protocollen vanuit NOC*NSF of
sportbonden zijn?
●
Alleen de reguliere trainingen van de jeugd hervatten zoals die waren vóórdat de
coronamaatregelen ingingen. De groepsgrootte zal meestal 10-15 kinderen zijn.
●
Geen niet-leden uitnodigen (dit in tegenstelling dus tot wat de minister-president gisteren
suggereerde).
●
Geen extra bijeenkomsten, instuiven, wedstrijdjes.
●
De ouders/begeleiders gaan niet met elkaar langs de lijn staan.
●
Maak duidelijke afspraken over halen/brengen van kinderen en routing van ouders.
●
Kantines/bar/toiletten blijven nog steeds gesloten.

We wensen iedereen alvast weer een heel fijne hervatting van het voetballen bij onze mooie club!
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