
Hallo   leden   en   familie,  
  
Tijdens   de   persconferentie   op   21   april   2020   heeft   minister   president   Mark   Rutte   een   update  
gegeven   over   de   huidige   coronamaatregelen   met   een   vooraankondiging   over   de  
versoepeling   van   de   maatregelen   voor   kinderen   en   jongeren   tot   18   jaar   die   buiten   willen  
sporten.   We   hebben   hiervoor   richtlijnen   gekregen   waar   we   ons   aan   moeten   houden,   wij   het  
bestuur   van   FCV   de   Durtrappers   hebben   daarom   gekeken   naar   de   mogelijkheden   en  
besloten   om   de   trainingen   te   hervatten   en   starten   weer   met   trainen   op   donderdag   30   april  
met   inachtneming   van   de   volgende   regels:  
  

·             Er   is   een   verschil   in   regels   voor   sporters   tot   en   met   12   jaar   en   van   13   tot   18   jaar  
en   daarom   splitsen   we   de   trainingsgroepen   in   tweeën,   de   1 e    groep   start   om  
18.30u   met   trainen,   dit   zijn   leden   tot   en   met   12   jaar,   de   2 e    groep   start   om   19.30u  
en   dit   zijn   leden   van   13   tot   18   jaar.   Ouder   dan   18   jaar   mogen   helaas   nog   niet  
trainen.  

·             Training   is   alleen   voor   leden   van   FCV   de   Durtrappers!  
·             De   kantine   blijft   dicht,   leden   die   komen   trainen   worden   gebracht   en   gehaald   en  

ouders/begeleiders   (liefst   maar   1   persoon)   mogen   niet   op   het   terrein   blijven.  
Omdat   BMX   een   extreme   sport   is   en   er   regelmatig   valpartijen   zijn   mogen  
ouders/begeleiders   in   de   auto   wachten   zodat   ze   bij   een   valpartij   toch   snel   bij   hun  
kind   kunnen   zijn.  

·             Vanuit   de   club   is   er   een   contactpersoon   aanwezig   die   herkenbaar   is   in   een   geel  
hesje,   hij/zij   is   aanspreekpunt   en   controleert   of   de   richtlijnen   nageleefd   worden,  
hij/zij   kan   ook   bij   de   EHBO   spullen.  

·             In   de   bijlage   vind   je   het   protocol   verantwoord   sporten   en   verder   moeten   we   ons  
houden   aan   de   kaders   van   het   kabinetsbeleid   en   de   richtlijnen   van   het   RIVM.  

  
Waarschijnlijk   zullen   onze   leden   weer   zin   hebben   om   te   komen   trainen,   dit   is   voorlopig   de  
enige   mogelijkheid   want   er   is   nog   niet   veel   zicht   op   een   wedstrijd   maar   kleine   stapjes   vooruit  
geeft   ons   weer   moed!  
Heel   veel   succes   met   deze   kleine   stapjes   voorruit   en   houd   vol,   hou   je   aan   de   regels   !  
 


