INFORMATIEKAART
VOOR OUDERS
Onderbouw
en Middenbouw
Vanaf 29 april mag de jeugd weer gaan trainen bij AFC. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan vanaf woe
deze datum in
verenigingsverband, zonder afstandsrestricties, weer worden getraind. Wij zijn verheugd om mee te delen dat wij vanaf woensdag
6 mei a.s. weer beginnen met de trainingen voor de onderbouw en middenbouw teams!
Daarbij hanteren we wel een aantal aanvullende afspraken en regels zodat de veiligheid en hygiëne voor iedereen kan worden
geborgd. Deze informatiekaart bevat alle informatie en tips rondom de trainingen.

In het opstart protocol staat exact beschreven wanneer en op
welk veld het team van uw zoon of dochter traint.

Bidon meenemen
Ieder kind neemt een met water gevulde bidon mee.
Breng op de bidon een sticker aan met daarop de naam van
het kind, het team waarin het speelt en uw
telefoonnummer.
Laat uw kind geen eigen voetbal meenemen.

Tijdens de maand mei zal het sportpark veranderen. Het
huidige veld 6 zal plaats maken voor het nieuwe veld 2 én het
huidige veld 4 zal plaats maken voor het nieuwe veld 4.

Veiligheids- en hygiëne voorschriften
Lees a.u.b. de veiligheids- en hygiëne voorschriften op de
website aandachtig door.

Aangepaste trainingstijden
Voor ieder team bieden wij tot en met de zomer 2
trainingsmomenten per week aan.

Brengen en halen
Ouders mogen niet op het A.F.C. terrein aanwezig zijn.
De hoofdingang tussen veld 3 en 4 is geopend.
Bij de ingang staan trainers om de kinderen (t/m O10) op te vangen en naar het veld te begeleiden. Aan het einde van de
training zullen de kinderen naar de uitgang begeleiden. Wij verzoeken u vriendelijk om direct na de training met uw kind naar
huis te gaan.
Vanaf de O11 en lopen de kinderen zelf naar hun trainingsveld.
Voor kinderen ouder dan 12 jaar geldt dat je altijd minimaal 1,5 meter afstand houdt van iedereen op het complex!

Faciliteiten A.F.C.
De kleedruimten en het
clubhuis zijn gesloten. De
kinderen douchen thuis.
De toiletblokken worden van
tijd tot tijd schoongemaakt.
Zorg ervoor dat uw kind voor
de training thuis naar het
toilet gaat.

Calamiteiten
In geval van calamiteiten
kunt u tijdens de training
bellen met:
Jongens:
Xander Kristel 06-53477800
Meisjes:
Robina Buffing 06-23214275

