
Richtlijnen hervatting trainingen FC Dauwendaele 

Om het hervatten van de trainingen bij FC Dauwendaele conform alle geldende kaders en 

richtlijnen te laten verlopen zijn de volgende bepalingen per direct van kracht: 

 

1. De trainingen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van FC Dauwendaele. 

2. Breng uw kind(eren) niet / kom niet naar de training als er sprake is van (milde) 

symptomen): neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid en/of koorts. 

Raadpleeg uw huisarts. Pas als de klachten 24 uur afwezig zijn, bent u / uw kind 

weer welkom bij de trainingen. 

3. Blijf thuis als er iemand in het huishouden getest is op het coronavirus, totdat de 

uitkomst van de test bekend is. Bij een positieve testuitslag, moet u / uw kind tot 14 

dagen na het laatste contact met de besmette persoon thuisblijven.  

4. Iedereen houdt zich verder aan alle geldende RIVM richtlijnen (waaronder 1,5 meter 

afstand houden = twee armlengtes van iedereen buiten uw huishouden) en kaders 

van de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en de gemeente Middelburg. 

Politie en Handhaving zullen hierop toezien en er wordt beboet. 

5. Er wordt thuis omgekleed en gedoucht. Er mag geen gebruik worden gemaakt van 

het kleedkamergebouw. Geef uw kind / neem een eigen bidon met drinken mee. 

6. Er mag geen gebruik worden gemaakt van het clubhuis. Ga dus thuis naar het toilet 

voorafgaand aan de training en was handen met water en zeep, voordat u vertrekt. 

7. Trainers mogen hun trainingsmateriaal ophalen in het kleedkamergebouw (hesjes, 

hoedjes, ballen) en nemen die na afloop van de eerste training mee naar huis. Spullen 

kunnen worden schoongemaakt met water en zeep (geldt niet voor ballen). 

8. Ouders brengen hun kind(eren) niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de 

training naar het hek dat toegang geeft tot het kunstgrasveld (veld 3). Na afloop 

verlaten de kinderen het terrein via het hek bij het clubhuis. Zorg dat u ook hier weer 

tijdig gereed staat en let op de 1,5 meter afstand met andere ouders. Vertrek daarna 

direct naar huis en blijf niet rondhangen of napraten. Voor spelers die op eigen 

gelegenheid komen geldt hetzelfde protocol. 

9. Na binnenkomst en na het verlaten van het terrein sluit de trainer/begeleider het hek 

weer af en doet deze op slot. Te laat = niet meetrainen! 

10. Ouders/verzorgers/familie mogen het terrein niet betreden, m.u.v. ouders die trainer 

zijn van de groep. 

11. Er wordt een veldindeling gemaakt met tijden. Houdt u zich daaraan!  

12. Iedereen volgt de aanwijzingen op van trainers, bestuursleden of het bevoegd gezag. 

Wie zich niet aan de regels houdt loopt het risico op een boete en/of uitsluiting. 

13. Het bestuur van FCD behoudt zich alle rechten voor om deze richtlijnen aan te 

passen als zij zich daartoe genoodzaakt voelt.  



Indelingen: 

 Spelers/speelsters tot en met de O11 vallen in de categorie tot 12 jaar en mogen 

onder begeleiding zonder beperkingen trainen. 

 Spelers/speelsters van O13 tot en met de O19 vallen in de categorie 12 tot en met 18 

jaar. Zij mogen geen partijvormen doen/contact hebben en moeten 1,5 meter afstand 

in acht nemen.  

Voor iedereen geldt dat 1,5 meter afstand moet worden gehouden naar trainers en 

volwassenen. 

Omdat er beperkt veldcapaciteit beschikbaar is (veld 3 en de oefenhoek), wordt door het 

bestuur bepaald welke teams kunnen trainen en wanneer. Uitgangspunt is dat ieder team 1x 

per week kan trainen (van maandag tot en met zaterdag). Teams die vaker willen trainen 

kunnen dit aangeven. 

Er wordt getraind vanuit de nieuwe samenstellingen (seizoen 2020-2021) bij de categorie 12 

tot en met 18 jaar. Voor de O19-1 wordt een uitzondering gemaakt, zij trainen in de 

samenstelling van dit seizoen. De twee overige O19 vriendenteams is de keuze geboden om 

weer te gaan trainen, mits zij ook voldoen aan alle gestelde voorwaarden. 

 

Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand! 
 

Middelburg, 30 april 2020 


