
SV BEDUM – jeugdtrainingen vanaf 29 april 

Regels en richtlijnen voor ouders van jeugdleden 

 

 

Voorwaarden om je kind weer te laten trainen: 

 Je kind kan alleen meedoen met de trainingen vanaf 29 april indien dit per e-mail 

is aangegeven via jeugd@svbedum.nl. Door je kind aan te melden voor de 

trainingen geef je aan dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen die 

gelden bij de trainingen. Je bent ook op de hoogte van de regels en richtlijnen die 

gelden voor onze jeugdspelers (zie betreffend document). 

 Informeer je kind over  

 de algemene veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM; 

 de regels en richtlijnen die gelden voor de jeugdspelers van SV Bedum voor 

de trainingen vanaf 29 april (zie betreffend document); 

 en zorg dat je kind altijd de aanwijzingen van de coördinatoren en trainers 

opvolgt. 

 

Aandachtspunten voor ouders: 

 
Als ouders/verzorger heb je geen toegang tot het sportpark. Dit geldt zowel voor, 
tijdens als na de training. 

 Als een kind niet met eigen vervoer naar het sportpark kan komen, mag je je kind 
naar het sportpark brengen. Bij de ingang staat een coördinator die je kind 
opvangt en het kind verder wegwijs maakt. Als de trainingen zijn begonnen zal bij 
de trainingen tot en met onder-11 de toegangspoort worden gesloten. 

 
Zorg dat je kind niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training op het 
sportpark aanwezig is. 

 Volg als ouder/verzorger ook altijd de instructies van de aanwezige 
coördinatoren. Zorg dat je te allen tijde 1,5 meter afstand tot andere aanwezigen 
behoudt. 

 

Zorg dat de trainer van je kind beschikt over je telefoonnummer waarop je 
tijdens de training te bereiken bent. Geef je kind desnoods een briefje met 
telefoonnummer mee. 

 

Direct na afloop kun je je kind weer ophalen van het sportpark. De kinderen 
zullen het sportpark verlaten via de ambulancepoort naast de accommodatie (ter 
hoogte van ingang sporthal/zwembad). 

 

Jeugdleden die zich bij herhaling niet aan de regels houden en anderen in gevaar 
brengen, worden van de training verwijderd en zijn niet meer welkom bij de 
volgende trainingen. 
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