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Beste leden en ouders van jeugdleden tm 18 jaar,
Hierbij willen jullie informeren over maatregelen die wij voor de vereniging hebben opgesteld om weer
voorzichtig te kunnen gaan starten. Veel van de maatregelen zullen inmiddels wel bekend zijn maar we
zullen nog even moeten volhouden!
De overheid heeft besloten, o.b.v. adviezen van de experts van het RIVM, dat er een zeer beperkt
besmetting risico is voor kinderen (en van kinderen op volwassenen). In het verlengde van de
voorzichtige herstart in het onderwijs, is het voor jeugd vanaf 6 mei ook weer toegestaan om
georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten en te starten met de jeugd trainingen tm 18 jaar.
Het Bestuur wil in nauw overleg met de trainers de voetbaltrainingen voor de jeugd op starten. Hoe gaat
dit in zijn werk? Is het veilig? Is het wel verstandig? Logische vragen waar op dit moment niemand
antwoord op heeft. Wel zijn wij er van overtuigd dat, in navolging van de overheid en de experts, het risico
voor jonge kinderen zeer beperkt is. Wij ondersteunen het versoepelen van de maatregel dat kinderen,
naast hun terugkeer naar school, ook kunnen sporten in de buitenlucht.
Middels dit protocol committeren we ons aan de nodige afspraken om de juiste mate van veiligheid te
garanderen, risico’s te beperken en te voldoen aan de richtlijnen van de landelijke overheid, de Gemeente
Landsmeer en de KNVB.
NOC/NSF protocol
Trainer/vrijwilliger
Speler
Ouder

Gezondheid en veiligheid
Deze kernpunten staan voorop. Wij begrijpen dat er bij een aantal mensen twijfels heersen. S.C.
Purmerland vaart op de koers zoals uitgezet door de landelijke overheid en wij vertrouwen op de experts
die het risico inschatten. Ieders keuze in deze situatie wordt gerespecteerd. Wilt u uw kinderen liever
thuishouden dan is dat geen enkel probleem. Wij vragen u in dit geval uw kind te blijven stimuleren thuis,
in de tuin of op straat, door te gaan met de voetballen. Kijk bijvoorbeeld op www.knvb.nl/voetbalfit voor
leuke oefeningen.
Competities liggen stil en starten niet voor het najaar. Ook zijn alle toernooien in mei-juni afgelast.

Lees het protocol aandachtig, bespreek het met uw zoon/dochter en snel tot ziens bij S.C.Purmerland.

Namens het Bestuur
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Algemene corona maatregelen NL
De Nederlandse overheid en de RIVM hebben de volgende gezondheidsadviezen afgegeven voor alle
Nederlanders:
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat
u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14
dagen na het laatste contact;
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna
weg;
• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; was je handen met water
en zeep voor en na bezoek van S.C.Purmerland;
• Vermijd het aanraken van je gezicht;
• Schud geen handen;
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training op het sportpark en ga direct daarna naar huis.
• Breng kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de vereniging.
• Let op de ingang en uitgang zijn anders! wacht bij de ingang! De trainer haalt jullie op!
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• Risicogroep: Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en
ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Behoort u tot deze groep? Blijf thuis.
• Buiten het sportpark geldt: Tegen groepen van meer dan twee personen kan worden opgetreden, ook als
men 1,5 meter afstand houdt.
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Rol van ouders en kinderen













Conform de richtlijn van de overheid is het voor ouders niet toegestaan om tijdens de trainingen
langs de lijn te staan en bij de trainingen aanwezig te zijn. Wij doen een beroep op ouders kinderen
te stimuleren zoveel mogelijk zelfstandig naar S.C.Purmerend te komen.
De kleedkamers blijven gesloten. Laat de kinderen daarom in trainingskleding naar het complex
komen.
Wees op tijd maar kom niet te vroeg!
S.C.Purmerland zal er op toezien dat ouders het sportpark niet betreden. Hier wordt op
gehandhaafd door vrijwilligers. Het is dus alleen mogelijk om te halen/brengen. Komt u op de fiets?
Ook hier geldt de algemene regel dat er altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden tussen
volwassenen. Groepsvorming is niet toegestaan.
Heeft u zelf, of uw kind, gezondsheids klachten, ook bij milde klachten, zoals hoesten of
neusverkoudheid, blijf thuis!
In geval van hevige regen kan de trainer de training afgelasten. We willen het risico op eventuele
verkoudheid (en daardoor thuis blijven) minimaliseren voor uw kind maar ook voor de trainers.
Tip! Laat uw kind voordat het naar S.C.Purmerland komt thuis eerst even naar de WC gaan.
Tevens is het belangrijk om zowel voor als na de trainingen thuis goed de handen te wassen. Spelers
die een bidon meenemen gebruik deze alleen zelf en alleen om uit te drinken. Zet bij voorkeur een
naam op de bidon.
Spuug of snuit je neus NIET op het veld.
Tenslotte vragen wij u dit protocol samen met u kind door te nemen. Bij vragen/opmerkingen
neemt u contact op op met de trainer van uw kind.

Spelregels: Speler

Spelregels: Ouder
Rol van de trainer
 Per team zijn er maximaal twee trainers aanwezig. Eén trainer zorgt voor de materialen. De andere
trainer begeleidt zijn team naar, op en van het trainingsveld en houdt toezicht dat de looproute
wordt gevolgd, het gras niet wordt betreden, er altijd 1,5 meter afstand wordt bewaard en er geen
groepsvorming is. Let op de spelregels kinderen tm 12 en 13 tm 18!
 De trainers zijn ruim op tijd aanwezig en halen de kinderen bij het hek achter het 2de veld op en
brengen de kinderen bij de uitgang bij het dorpshuis de Burcht.
 Het is verboden voor teams, kratten met bidons te gebruiken. Iedere speler/trainer neemt zijn
eigen bidon mee naar het trainingsveld. Voor en na de training handen wassen.
Spelregels: Trainer/vrijwilliger

De trainer zal een speler bij overtreding van de regels aanspreken op ongewenst gedrag en zal dit
melden aan de jeugdcoordinatoren. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
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Rol van ‘coronacoördinatoren’
Namens de vereniging zijn de trainers tijdens de trainingsavonden ook de ‘corona-coördinator’ . Zij houden
toezicht op naleving van dit protocol en zijn aanspreekpunt voor vragen mbt. de genomen maatregelen.
Zij zullen ook regelmatig evalueren met de jeugdcoordinatoren over de praktische uitvoering van het
protocol. Instructies van de ‘corona-coördinatoren’ dienen altijd opgevolgd te worden.
Accommodatie
De gebouwen op onze accommodatie zijn gesloten. Gebruik om het complex te betreden is via de ingang
achter het tweede veld en bij vertrek via de uitgang dorpshuis de Burcht. De normale ingang mag niet
betreed worden tijdens trainingsavonden! Het clubhuis en de kleedkamers blijven dicht.
Het is verboden het grasveld te betreden. Loop dus via het pad langs het grasveld. Voor iedereen geldt:
bewaar 1,5 meter afstand op het sportpark.
Er is geen toiletruimte beschikbaar.
Materiaal uitgifte/inname – Betreden Ballenhok
Een trainer zorgt zelf voor de materialen, met inachtneming van de nodige regels.
De doelen en andere algemene materialen zijn niet beschikbaar!
Velden
Het grasveld hebben vroegtijdig groot onderhoud gekregen ivm. de voetbalstop. Het is tot nader order
verboden het gras te betreden.
Handhaving
De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk)
overtreden van de noodverordening zijn wij genoodzaakt om de accommodatie te sluiten.
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Aanpassing maatregelen
In de volgende gevallen zal dit protocol worden aangepast:
- Opmerkingen vanuit de gemeente, politie en/of handhaving.
- Melding van een corona besmetting binnen onze vereniging bij een speler/trainer/functionaris die
aanwezig is geweest en in aanraking is geweest met anderen.
- Aanpassing corona maatregelen door de (lokale/landelijke) overheid, de RIVM, NOC-NSF en/of de KNVB.
- Opmerkingen vanuit speler/trainer/functionaris die tijdens de evaluatie aanbod komen
We houden jullie op de hoogte over verdere ontwikkelingen en zullen de gang van zaken bij de opstart
nauwlettend in de gaten houden.
Het protocol, en mogelijk updates, worden gepubliceerd op de S.C.Purmerland website:
www.scpurmerland.nl

Trainingsschema 1x week
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Vragen/opmerkingen
Het is belangrijk dat de sport en ons voetbal de komende periode weer laat zien hoe belangrijk wij zijn voor
een gezonde samenleving, waarin kinderen veilig en verantwoord kunnen sporten. Wij hebben het
vertrouwen van de overheid gekregen om daar op een goede manier invulling aan te geven. Middels dit
protocol, en de door onze vereniging genomen maatregelen, deelt u hopelijk dit vertrouwen. Mocht u
desondanks vragen of opmerkingen hebben, neem dan in eerste instantie contact op met uw leider of
trainer.
Wij vertrouwen op ieders begrip en medewerking. Wij wensen iedereen, ondanks de beperkingen en de
gezamenlijke uitdaging, veel voetbalplezier!
:

