
HANDHAVING REGELS 
&
HULP BIJ TOEZICHT



Hoe ging de eerste week?

De eerste week is goed verlopen! Iedereen weet dat de fietspoort bij de Valkenierslaan de enige 

ingang is en de hoofdpoort bij de Blauwe Kei de enige uitgang. Het kan en moet nog wel beter, 

omdat we de gezondheid en de veiligheid van onze leden, trainers en ouders voorop stellen.  

Er is helaas nog een kleine groep ouders die:

• Hun kind op de verkeerde plek afzetten;

• Met hun kind het terrein oplopen; 

• Zich niet houden aan eenrichtingsverkeer (Baronie-regel) in de Valkenierslaan;

• Hun auto omkeren en tegen de stroom inrijden. 

Dit zorgt voor onveilige situaties!!! 



Hoe was het ook alweer?



Ingang

Uitgang
P Ophalen

P Trainers



Spelregels voor trainers en spelers

Teams met spelers onder 13 jaar trainen zonder beperkingen

Teams met spelers boven 13 jaar trainen met beperkingen:

• Altijd 1,5 meter afstand bewaren

• Geen partij- / wedstrijdvormen

• Wel passen/trappen, afwerken, techniek-, conditie- en lenigheidsoefeningen

• Geen hesjes

• Thuis omkleden en douchen



• De bovenbouw traint volgens het alternatieve schema op kunstgras, omdat de grasvelden door de 

gemeente al zijn ingezaaid. 

• Alle sanitaire voorzieningen en de kleedkamers blijven gesloten.

• Alleen trainers mogen in het ballenhok.



Extra maatregel



Om de strikte voorwaarden voor 100% na te leven heeft het bestuur besloten om per toerbeurt een 

toezichthouder aan te wijzen. Ieder team is meerdere malen aan de beurt om een uur te

begeleiden bij de hoofdpoort bij de Blauwe Kei en/of de fietspoort aan de Valkenierslaan. 

Via de coördinatoren en de teamleiders sturen we een roulatieschema rond. In dit schema staan de 

teams ingedeeld met de tijden erbij. Het gaat steeds om 1 of 2 ouders per team die toezicht 

houden. 

Voor de maand mei zijn de schema’s in deze presentatie toegevoegd. 



Hulp bij toezicht



Wat houdt de taak in?

Fietspoort Valkenierslaan (onderbouw) = INGANG

De hulpouders (O7 t/m O11):

• plaatsen van drie pionnen op de stoep om te voorkomen dat ouders hun auto parkeren;

• houden toezicht op naleving van de regels en corrigeren vriendelijk als:

• Ouders het terrein oplopen

• Zich niet aan eenrichtingsverkeer houden



Hoofdpoort Blauwe Kei (onder- en bovenbouw) = UITGANG

De hulpouders (O7 t/m O19):

• plaatsen drie pionnen tussen het 1e en het 2e deel van de parkeerplaats bij de kantine;

• sturen jeugdspelers en ouders door naar de Valkenierslaan als enige ingang voorafgaand aan de 

training;

• laten trainers voorafgaand aan de training door. Zij mogen hun auto op het 2e deel van de 

parkeerplaats zetten;

• laten ouders die hun kind na afloop van de training komen halen door tot het 1e deel van de 

parkeerplaats tót de kantine. 



Heldere verwachtingen



Wat betekent het voor de trainers?

Van onze trainers verwachten wij dat zij het goede voorbeeld geven en meehelpen bij het naleven 

van de regels. Niet alleen tijdens de training, maar ook op het terrein. Ook het aanspreken van 

jeugdleden en ouders als dat nodig is hoort hierbij. 

In onderling overleg staat er vanaf 15 minuten voor de training altijd een trainer bij de fietspoort 

om de kinderen welkom te heten. 

Na afloop van de training samen met het team lopen naar het plein op de kantine. Vertrek via de 

fietspoort niet toestaan! 

Parkeren mag alleen op het 2e deel van de parkeerplaats bij de kantine.



Wat betekent het voor de coördinatoren?

Van de coördinatoren van de verschillende leeftijdscategorieën verwachten we dat zij de regels en 

de roulatieschema’s met de teamleiders delen en dat zij ook zoveel als mogelijk meehelpen bij het 

ter plekke naleven van de regels en het vriendelijk corrigeren van trainers, jeugdspelers en ouders 

als dat nodig is. 



Wat betekent het voor de ouders en spelers?

Van de ouders verwachten wij dat zij zich aanmelden bij de teamleider om mee te helpen bij het 

houden van toezicht.

En uiteraard dat zij zich - voor hun eigen gezondheid en veiligheid én die van anderen - netjes aan 

de regels houden. 



Wat betekent het voor het bestuur?

Het bestuur zal toezien op de naleving van de regels. 

Wij zullen ook regelmatig aanwezig zijn om te kijken en bespreken hoe het gaat en wekelijks een 

update geven aan de ouders, de trainers en de leden. 



Tot slot



Het is heerlijk dat de jeugd weer mag trainen, maar we kunnen het niet genoeg benadrukken dat 

het alleen kan onder strikte voorwaarden. 

Dat lukt alleen als we het samen doen. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

Dank voor het begrip en de medewerking!

Wij wensen iedereen veel plezier en een hele goede gezondheid!

Het bestuur



Roulatieschema
maand mei



Week 4 – 8 mei



Week 11 – 16 mei



Week 18 – 23 mei



Week 25 – 30 mei



Trainingsschema’s



Trainingsschema’s 
maandag en dinsdag

Teams in het oranje 
trainen uit eigen 
overweging niet.

JO19-3 en JO19-5 
trainen vroeger.



Trainingsschema’s 
woensdag en donderdag



Trainingsschema’s 
woensdag en donderdag


