Hoi jeugd, ouders/verzorgers en trainers,
We hadden eigenlijk niet meer verwacht dat we nog aan sporten toe konden komen voor de
zomer, maar toch gaan we de velden weer op.
Nadat we de regelgeving van gemeente en veiligheidsregio binnen hebben gekregen,
hebben we besloten om 1 keer per week te gaan trainen.
Tot nog toe kunnen we tot eind mei op de
velden. In Hooge Mierde is veld 2 aan ons
toegewezen en er zullen ook trainingen zijn in
Hulsel, Lage Mierde en Reusel.
In principe traint iedereen met het eigen
team, alleen bij mini’s en JO8 hebben we
besloten de groep te splitsen tussen Hulsel
en HMVV (meer praktisch met vervoer).
Op pagina 2 staan de specifieke regels vanuit
HMVV-Hulsel (en de samenwerkende
verenigingen).
Op pagina 3, 4 en 5 vinden jullie de indeling
en de trainer/leider die het aanspreekpunt zal
zijn voor het team. Wij willen het
aanspreekpunt vragen om even contact te
hebben met andere trainers van het team wie
er beschikbaar is. Afmeldingen ook graag bij
deze trainer.
Op pagina 6 en volgende de generieke regels voor spelers, ouders/verzorgers en trainers.
Graag allemaal lezen.

Hieronder nog specifieke regels vanuit HMVV-Hulsel en andere samenwerkende
verenigingen:
1. Volg in principe de aanwijzingen van de Corona-coördinator. Wij zoeken nog
vrijwilligers hiervoor!
2. Bij fietsenstalling zal er lint gespannen zijn en hier komen alleen de kinderen en
trainers/vrijwilligers. Hou 1.5m afstand, plaats je fiets op eerste vrije locatie en volg
pijlen richting veld.
3. Voor kinderen die met auto worden gebracht worden kinderen afgezet op de
parkeerplaats. Volg hierbij de aanwijzingen.
4. We zullen lijnen op veld uitzetten zodat trainers makkelijk 1.5m afstand kunnen
houden en vermengingen van groepen boven 13 jaar kunnen voorkomen
5. Bij kans op onweer zal trainingsavond worden afgelast.
6. We moeten ook rekening houden met andere sportpark gebruikers (DDW). Wij
hebben met DDW afgesproken dat zij woensdag tot hun beschikking hebben.
7. Idee is om per team hesjes uit te delen. zodat deze thuis uit kunnen worden
gewassen. Verder proberen we ballen in netten klaar te leggen. Voor trainers zullen
er handschoenen beschikbaar zijn.
8. Voor de meisjes en jongens die op een ander sportpark ingedeeld zijn om te trainen
willen we er heel duidelijk op wijzen dat ze met maximaal 2 personen samen mogen
fietsen.
9. Iedereen wordt verwacht om sportpark via ingang te betreden. Alle spelers, trainers
en vrijwilligers mogen binnen de poorten van sportpark zijn tijdens de trainingen.
10. Wij adviseren om bidons thuis te laten, trainingen zijn korter dan anders.
11. Er zal een WC geopend zijn voor noodgevallen (scheidsrechterslokaal). Bij gebruik
wel goed rekening houden met hygiëne
12. Bij HMVV hebben we 15 minuten als wisselmoment, dus trainers tijdig stoppen en
spelers/speelsters tussen 5 en 10 minuten voor activiteit aanwezig zijn
13. Mochten teams meer willen trainen dan kan dit worden aangegeven bij
jeugdcommissie
14. Op het sportpark komen ook affiches te hangen wat van iedereen wordt verwacht.
15. We moeten blij zijn dat we deze eerste vrijheid weer terug hebben gekregen.
Mochten mensen zich niet aan de regels houden, dan zal trainer of coördinator de
persoon in kwestie hierop aanspreken en eventueel wegsturen (natuurlijk wordt dan
even contact opgenomen)
16. We zijn heel blij dat er veel trainers zich spontaan hebben aangemeld om de taak
weer op te pakken. Mochten er vragen zijn proberen we deze met jullie op te
lossen.

