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Trainers, leiders, vrijwilligers, ouders, toeschouwers en sponsoren
9 december 2020
Trainingen mogelijk voor senioren (leden 18 jaar en ouder).

Al een lange tijd hebben we de seniorenleden (18 jaar en ouder) van SC Welberg niet meer gezien op sportpark ’t
Zandbaantje. Hier komt vanaf 14 december 2020 verandering in. Op basis van de onderstaande maatregelen is het
voor die groep ook weer mogelijk om te gaan trainen in groepjes van 4 personen met 1.5 meter afstand.
Hieronder vinden jullie alle maatregelen zo beknopt mogelijk die ingaan vanaf maandag 14 december 2020.
Kantine
• De kantine en het bijbehorende terras is tot nader bericht gesloten.
Kleedkamers
• De kleedkamers zijn tot nader bericht gesloten.
• Toiletten via de ingang van de kleedkamers blijven beschikbaar.
Trainingen
• Toeschouwers, ouders, verzorgers, overige leden etc. mogen niet meer langs het veld de trainingen bekijken.
• Leden tot en met 17 jaar mogen blijven trainen in teamverband.
• Senioren (18 jaar en ouder) mogen trainen in groepen van 4 personen die vooraf worden samengesteld en
gedurende de training niet gewisseld worden. Daarbij moet iedereen altijd 1.5 meter afstand van elkaar
bewaren. Ook tijdens de training zelf dus! Gezamenlijk voordat de training begint bij elkaar komen als 1
groep op het veld is niet toegestaan. Zorg dat elke groep een eigen gedeelte krijgt op het veld, maakt dit
goed herkenbaar met pionnen of iets dergelijks en werk bijvoorbeeld met een parcours waar de groepen
kunnen doorschuiven. De KNVB heeft hiervoor veel extra oefeningen verzonnen die via deze link te vinden
zijn.
• De trainingstijd voor blok 2 wordt aangepast naar 20:00 t/m 21:15 i.p.v. 19:45 t/m 21:15. Trainers en leiders
die voorbereidingen moeten treffen voor het 2e blok kunnen om 19:45 hiermee al beginnen.
• Wordt er door een team niet getraind? Graag afmelden via de SCW Info groepsapp voor 17:00.
• Spelers/speelsters komen maximaal 5 minuten voor start van de training naar Sportpark ’t Zandbaantje.
• Neem altijd een eigen bidon/drinken mee.
• Kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet.
• Na de training dient iedereen direct weer weg te gaan. Het kijken bij andere trainingen of het rondhangen
op of rond het veld is niet toegestaan.
Aangepast trainingsoverzicht vanaf 14 december 2020
• De extra trainingsmogelijkheid op zaterdag is alleen van toepassing op de groep leden t/m 17 jaar.
• Zondag blijft het sportpark gesloten.
• Het schaduwprogramma komt bij uitvallen van veld 2 (natuurgras) te vervallen.
• Het aangepaste trainingsoverzicht is op de volgende pagina te vinden en gaat op 14 december 2020 in.
Wedstrijden
•

Alle wedstrijden zijn tot nader bericht afgelast.

Mochten er vragen/opmerkingen zijn kunnen die gesteld worden aan de trainers/leiders van de teams of per e-mail
rechtstreeks aan de vereniging via info@scwelberg.nl
Namens het Algemeen Bestuur

