Nieuwsbrief SV Diomedon, 1 mei 2020
Beste lid van Diomedon,
Op dinsdag 21 april jl. kregen we te horen dat jongeren tot en met 18 jaar weer georganiseerd
mogen sporten in de buitenlucht. Voor alle volwassen leden en voor de binnensporters is dat nog
geen goed nieuws. Jullie moeten helaas nog even geduld hebben en mogen nog niet in de zaal en/of
op het sportpark komen trainen (ook niet individueel).
De afdelingen Survival en Atletiek mogen zich gaan voorbereiden op het geven van trainingen voor
de jeugd. Dit nieuws betekent een hoop werk voor de bestuursleden. De gemeente Steenbergen
heeft vrijdagmiddag 24 april laten weten dat ze eerst wil zien hoe de afdelingen de trainingen zo
gaan organiseren dat iedereen, sporters, trainers, ouders en vrijwilligers zich gaat houden aan de
RIVM richtlijnen. Deze informatie staat ook op de website.

We mogen weer
Donderdag 30 april heeft de gemeente Steenbergen besloten dat SV Diomedon, de afdelingen
Survival en Atletiek, weer trainingen mogen organiseren. Al het aangeleverde papierwerk is
goedgekeurd. Dat betekent voor alle jeugdleden van deze afdelingen (en hun ouders) het volgende.
De trainingen starten voor Survival vanaf 6 mei en voor Atletiek vanaf 11 mei aanstaande volgens
onderstaand schema (deze informatie staat ook op de website). Veranderingen hierin moeten eerst
voorgelegd worden aan de gemeente en bij akkoord laten we het de betreffende leden zo snel
mogelijk weten.

Alle jeugd tot en met 12 jaar kan gewoon trainen behalve dan dat er 1,5 meter afstand van de
trainers en begeleiders moet worden gehouden. Bespreek dit vooraf al met uw kind, dan scheelt dat
verwarring tijdens de training.
Jeugd van 13 tot en met 18 jaar moet op het sportpark 1,5 meter afstand bewaren van iedereen (dus
ook van mede‐ sporters en trainers).
Nieuwe leden t/m 12 jaar laten we voorlopig gewoon op de oude manier toe, dus proeftrainingen
zijn mogelijk. Met de gemeente kijken we verder hoe we niet‐leden kunnen laten meetrainen.

Toegang tot park
Een heel belangrijk punt is dat alleen sporters, trainers en begeleiders op het sportpark mogen
komen. Ouders kunnen hun kind tot bij de poort brengen en daar worden ze opgevangen. Kom niet
te vroeg omdat samenscholen voor de poort niet mag (1,5 meter afstand geldt ook daar!).
Bestuursleden, trainers en begeleiders op het sportpark zijn duidelijk herkenbaar aan de clubkleding.
De hoofdpoort van het sportpark is alleen in gebruik door VV Steenbergen en voor noodhulp (politie,
ambulance en brandweer).
Survival gebruikt gewoon de eigen poort.
Kom je voor atletiek dan ga je naar de nieuwe parkeerplaats en daar vind je ter hoogte van veld 3 de
toegangspoort. Daar word je opgewacht door een vrijwilliger herkenbaar aan Diomedon kleding.
Fietsen van atleten kunnen binnen de poort geparkeerd worden. Kom op tijd want deze poort gaat
tijdens de training op slot.

Even lezen
In de bijlage vindt u belangrijke aanwijzingen vanuit de gemeente voor zowel (1) ouders als (2)
sporters. Die moeten echt voor aanvang van de training doorgenomen zijn. Ook de (3) regels voor
Veiligheid en Hygiëne is verplicht leesvoer. De gemeente geeft aan dat als we ons allemaal aan die
regels houden de trainingen door mogen gaan.

Vragen ?
Het is allemaal veel en vreemd. Bij het opstellen van deze informatie hebben wij dat in ieder geval zo
ervaren. Samen met de gemeente willen we nu alles goed regelen zodat we snel kunnen starten met
trainingen en zo snel mogelijk ook voor de volwassenen de mogelijkheid weer kunnen gaan bieden.
Voor vragen kunt u terecht bij de bestuursleden van de afdeling (zie www.diomedon.nl) We
verwachten dat er vanuit de gemeente controle zal komen en hopen daarom dat iedereen zich houdt
aan de regels, op en buiten het park, zodat we lekker kunnen blijven trainen.
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