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Speciale Corona Nieuwsbrief  

SJO Krijtland  

Mei 2020 

 

Een speciale Corona nieuwsbrief editie om jullie op de 

hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen en 

plannen binnen SJO Krijtland.  
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Laatste stand van zaken 
Achter de schermen is de jeugdcommissie druk bezig 

met het plannen en voorbereiden om weer aan de slag 

te gaan met de trainingen voor onze jeugd. Dit vergt veel 

voorbereiding en onze uitdaging is om dit goed 

afgestemd te krijgen voor onze jeugd binnen onze 3 

gemeenten.  Het waarborgen van veiligheid van onze 

spelers en kader staat centraal in deze voorbereiding. 

We volgen strikt het protocol van NOC/NSF en de KNVB. 

Wat hebben we allemaal al gedaan? 

 We hebben inventarisatie gemaakt onder alle SJO Krijtland trainers over trainingsbehoefte en 

bereidheid; 

 We zijn in contact met de 3 gemeentes;  

 We zijn bezig met het plan van aanpak en alle praktische details (o.a. aangepaste 

trainingschema’s) voor het verzorgen van trainingen in Gulpen, Margraten en Sibbe.   

Het voorbereiden gaat ook volgens een stappenplan en met veel veiligheidsvoorwaarden. Gemeentes 

komen met voorwaarden en vragen voor een plan van aanpak. Het treffen van ‘corona voorzieningen’ 

op elk complex vergt tijd. Denk aan het aanbrengen van veilige routes op en naar het complex, het 
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communiceren van instructies en regels, en nog veel meer 

praktische dingetjes. Het is ons doel om jullie zo snel mogelijk 

weer in actie te zien maar vragen begrip om ons goed voor te 

bereiden. 

 

Wanneer kunnen we eindelijk weer gaan trainen? 
De plannen en acties zijn bekend en de verwachting is dat wij in de week 

van 11 mei (als de scholen weer starten) we ook weer kunnen beginnen met 

trainen. Houdt onze sjo krijtland social media kanalen goed in de gaten de 

komende weken.  

 

 

Hoe kan ik als ouder of vrijwilliger helpen bij trainingen?  
Een van de voorwaarden die gesteld worden door het NOC/NSF 

is de aanwezigheid van een Corona-verantwoordelijke. Wij zien 

het meer als een corona ‘vrijwilliger’ waarbij je 

vrijwilligerspunten kunt verdienen.  We doen dan ook een 

beroep op de ouders van jeugdspelers.  Een korte uitleg: 

Er worden per trainingslocatie meerdere corona-

verantwoordelijke(n) aangesteld. Zij zullen als zodanig herkenbaar zijn (bijv dmv een hesje) en zij zijn 

aanwezig op de trainingslocatie wanneer er wordt gesport/getraind door leden van SJO Krijtland.  

Corona-verantwoordelijken hebben de volgende taken: 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie hierover wordt binnenkort gepubliceerd en hoe je hiervoor aan te melden. Denk er 

goed over na en neem het serieus.  

Praktisch en zoals het protocol voorschrijft: Zonder corona verantwoordelijke kan er geen training 

plaatsvinden. Wordt er getraind zonder aanwezigheid van een corona verantwoordelijke dan lopen 

we het risico op berispingen of eventueel stopzetten van trainingsactiviteiten, want gemeentes 

controleren op de aanwezigheid hiervan.  

Vragen? SJO Krijtland is te bereiken via info@sjokrijtland.nl. Voor specifieke vragen voor de 

“moeder” clubs (FC Gulpen, SV Sibbe of RKVVM) graag richten aan het secretariaat of jeugd 

coördinator van desbetreffende club. 

Vragen over het Corona virus met 

betrekking tot voetbal bij SJO Krijtland? 

Stuur uw vraag naar info@sjokrijtland.nl 

 Toetsen samen met de jeugdleiders of de door SJO Krijtland 

opgestelde gedragsregels worden gevolgd door jeugdspelers maar ook 

ook de ouders. 

 Vangen samen met de jeugdleiders de gearriveerde jeugdspelers op 

bij de hoofdingang en coördineren de bewegingsstromen. 

 Beheren de toegang tot de EHBO-materialen en toiletten; 

 Openen en sluiten de trainingslocatie bij begin en einde van de 

trainingen. 
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