
                               
 

Plan van aanpak opstarten training Jeugd  
voetbal & atletiek Voorschoten 97 

 

1  4-5-2020  

Inleiding 
 

Wekenlang lagen de voetbalvelden er stil bij vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.  
Maar nu zien wij het eerste lichtpuntje om de verenigingsactiviteiten weer voorzichtig op te kunnen starten: 
deze week heeft het kabinet besloten dat jeugd tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 18 jaar vanaf 29 
april weer georganiseerd en beheersbaar mag gaan trainen. 
 

Samenwerking gemeentes en clubs 
De gemeentes zijn door het kabinet verantwoordelijk gesteld voor het opstarten van het sporten door de 
jeugd. Zij bepalen dus wanneer, onder welke voorwaarden en welke delen van hun accommodaties gebruikt 
kunnen worden.  
Ook Voorschoten 97 en MC Forescate hebben overleg met de gemeente Voorschoten. 
Dit plan van aanpak zal dus ter goedkeuring worden aangeboden aan de gemeente zodat na akkoord het 
implementeren zal kunnen gaan starten. 

Protocol NOC - NSF 

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in 
de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te 
organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders.  
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-
leden van een vereniging. 

Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen 
aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken.  
Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het 
kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. 
 
Als bijlage is het protocol toegevoegd. Dit protocol zal in de communicatie worden meegenomen naar alle 
belanghebbende. 
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Uitgangspunten jeugdbestuur en hoofdbestuur Voorschoten 97 
 
Het jeugdbestuur heeft de volgende uitgangpunten bepaald; 

1. De start datum van de voetbal trainingen is vastgesteld op woensdag 6 mei 2020. 
De eind datum voor deze 1e fase is 31 mei 2020. 
Daarna gaan we evalueren en bepalen of er een fase 2 komt. 
 
Alle teams krijgen de mogelijkheid om minimaal 1x te trainen in de week 

2. Keeperstraining wordt ook aangeboden in het trainingsschema. 

3. Circuittraining wordt ook aangeboden op de woensdagmiddag. 
Mini’s, JO8 en JO9 worden niet aangeboden via circuittrainingen. 

4. Uitgangspunt in de 1e fase is dat je met je huidige team gaan trainen. 

5. Niet leden mogen meetrainen met vrienden of vriendinnen. 
Ouders moeten dit wel vooraf aanmelden via online formulier op de website van Voorschoten97. 
De jeugdcommissies nemen dan contact op met de ouders en trainers van het team waar ze 
meewillen trainen 

6. Er zal een nieuw training schema worden opgesteld.  
Het huidige trainingsschema komt hiermee te vervallen.  

7. Er zullen verschillende tijdsblokken worden aangeboden voor de pupillen (07 t/m 012) en junioren 
(013 t/m 019) welke per dag verschillen (zie trainingschema) 

8. Het is mogelijk om de volgende dagen te trainen namelijk 
 
Pupillen 
maandag t/m vrijdag en zaterdag 
 
Junioren 
maandag t/m vrijdag en zaterdag 
 
Zondagen is het terrein voorlopig gesloten 

9. De volgende velden zullen beschikbaar worden gesteld voor de trainingen 
 
Veld1 
Veld3 
Veld4 (ook Atletiek) 
Veld5 
 
Velden 2 en 6 zijn niet beschikbaar i.v.m. de vervanging van de kunstgras velden. 
Velden 3 en 4 zijn vanaf 15 juni 2019 niet meer beschikbaar vanwege onderhoud. 

10. Er mogen geen oefenwedstrijden worden georganiseerd tegen andere verenigingen. 

11. Er mogen geen ouders, familie of vrienden op het terrein. 
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12. Er zullen elke dag begeleiders (stewards) aanwezig zijn namens de vereniging die zichtbaar zijn 
voor toezichthouders en handhavers. Deze zullen herkenbaar zijn aan de hesjes. 
Zij zullen toezicht houden of iedereen zich houd aan de voorwaarden vanuit de gemeente en 
vereniging en zullen hen aanspreken die zich hier niet aan houd. 

13. Er zal een weekschema worden opgesteld wie de begeleiders zijn en wat hun contactgegevens 
zijn..  

14. Atletiek planning en trainingsschema zal integraal onderdeel zijn van dit plan. 
De atletiek start op dinsdag 12 mei. We willen de tijden aanhouden van de pupillen, tot 12 jaar.  
Dan gaat het om dinsdag, donderdag van 17-18u. Zaterdag van 09.30-10.30 

15. Veld4 is beschikbaar voor de atletiek jeugd. 

16. De kantine is gesloten, laat kinderen zelf drinken meenemen naar het veld. 

17. Kleedkamers zijn niet beschikbaar en dus verboden terrein. 

18. Toiletten zijn niet beschikbaar bij de kleedkamers. 
Uitzondering zijn de toiletten containers oostzijde. 

19. Er komt een hoofdingang en een uitgang.  
Dit zal worden aangegeven op de tekening en welke looproutes er zijn toegestaan.  
(zie hoofdstuk materialen voor trainingen tijdens Covid-19 

20. Er mag geen verkeer (auto’s, fietsen en scooters) voor het terrein worden geplaatst. 
Ouders kunnen kinderen afzetten op het parkeerterrein aan het Wedde kant. 

21. Teams verzamelen op het parkeerterrein met hun trainers/team begeleiders. 

22. Teams gaan gezamenlijk naar en weer van het veld.  

23. Laatkomers zullen door begeleiders naar het team worden gebracht. 

24. Rinus is niet beschikbaar voor ondersteuning tijdens deze periode. 

25. Hoofd Jeugd Opleiding zorgt voor oefenvormen en uitleg naar alle trainers en is aanwezig in de 
opstartfase. Heeft reeds 20 oefenvormen beschikbaar via BVO/Excelsior. 

26. Na 1e week (wo, do, vrij, za) gaan we tussentijds evalueren of de vereniging voldoen aan de eisen 
en criteria.  
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1,5mtr  

Steward 

V’97 

Materiaal voor Trainingen tijdens Covid-19 
Trainingsballen & dopjes: 

De Covid-dagcoördinator zet de noodzakelijke ballenkarren voor de aanvang van de training klaar. 

De ballenkarren en trainingsdoppen worden gereed gezet langs de groene toegangsroute langs de 

kleedkamers.  

De karren hebben in Covid-periode tijdelijk geen cijferslot.  

De trainers pakken bij het passeren van de kleedkamers een ballenkar en een spindel dopjes:  

 JO-7  T/M JO-10   => RODE BALLEN 

 MJO-11 T/M MJO-15   => BLAUWE BALLEN  

 MJO-16 T/M MJO-19  => GOUDEN BALLEN 

Na de training brengt DE TRAINER de ballenkar met dopjes terug. 

 

Hesje voor de trainer en dagcoördinator: 

Iedere trainer moet herkenbaar zijn als begeleider/ trainer. Hiervoor hebben we hesjes laten maken met de 

Tekst:  

 

 

Na de training wordt het hesje weer ingeleverd met de ballenkar en dopjes.  

Deze hesjes worden dagelijks gewassen. (hiervoor nog schema maken/ kijken hoe regelen!!) 

(40 hesjes totaal) 

 

De Covid-dagcoördinator is ook herkenbaar middels een hesje alleen verschilt de kleur ten opzichten van 

de trainers. (4 hesjes totaal) 

Trainingshesjes: 

De teams gebruiken de eigen hesjes die bij het wedstrijdmateriaal zijn uitgereikt.  

Na iedere training dienen de hesjes gewassen te worden. Hiervoor is de trainer verantwoordelijk. 

Voor de Circuittrainingen verzorgt M. de Hoogt de hesjes en draagt zorg dat deze na iedere trainging 

worden gewassen.  

 

Doeltjes: 

We hebben de beschikking over 22 kleine goals van 1x1mtr en 8 kleine goals van 3x1mtr. 

Op ieder veld zullen minstens 4 goals van 1x1mtr aanwezig zijn. LAAT deze goals op het veld ga niet slepen/ 

hamsteren. Maak met je collega trainers op het veld afspraken over het gebruik van deze goals. Er kunnen 

max 4 pupillenteams op een veld trainen dus denk aan een afspraak dat het 1ste  half uur teams A&B de 

goals tot hun beschikking hebben en het 2de halfuur teams C&D. De week erna wissel je dat om. Zo heeft 

een ieder dezelfde faciliteiten.    

De Goals van 3x1 mtr zullen per 2 stuks over de velden worden verdeeld.  
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Tennisnetten: 

Speciaal voor de junioren die 1,5mtr afstand dienen te houden tijdens de trainingen zijn verplaatsbare 

tennisnetten aangeschaft. 4 stuks in totaal.  

Hoofd Jeugdopleiding The Ducaneaux heeft hier trainingsvormen voor beschikbaar.  

Deze netten worden in circuitvorm ingezet en voor iedereen beschikbaar.  
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Looproutes 

HOOFDINGANG 

WORDT 

UITGANG!! 

NOODUITGANG 

WORDT ENTREE 

!! 

 

Parkeerplaats het Wedde 

Hier kinderen afzetten en ophalen.  

LET OP: Vermijd contact houd 1,5 

mtr afstand 
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Verkeersdoorstroming Weddeloop:  
Hoewel we onze leden nadrukkelijk oproepen om zelfstandig en op de fiets naar de trainingen te 
komen, is het met name bij de jongere jeugd en bij keepers met tassen met hun uitrusting, vaak zo 
dat ouders de kinderen brengen.  
Om de veiligheid in deze periode te optimaliseren hebben wij de Gemeente verzocht om tijdelijk een 
eenrichtingsverkeer op de Weddeloop in te stellen echter de Gemeente Voorschoten heeft dit 
verzoek niet gehonoreerd. 

   

 Routing binnen het complex:  
We hebben een looproute voor het betreden en verlaten van de velden door spelers en trainers 
uitgedacht waarbij teams elkaar in deze Covid periode niet zullen tegenkomen.  
De club-interne vuistregel daarbij zal zijn: “het betreden van de velden uitsluitend via de dubbele 
toegangshekken, het verlaten van de velden uitsluitend via de enkele hekjes”. Door deze simpele 
stelregel consequent te blijven hanteren zal het gemakkelijker zijn om de geplande routing van en 
naar de velden volgens plan te laten blijven verlopen.   
 
Op de bijgevoegde tekening zijn de looplijnen weergegeven.  
Routing-Coördinatoren: Bij deze opzet van de routing is rekening gehouden met het feit dat er op 
een strategische plek (zie tekening) een routing-coördinator aanwezig zal zijn die de routing over het 
complex en de doorstroming zal bewaken.  
Vanaf deze plek zijn alle in- en uitgangen en looproutes te overzien.  
In de eerste week zullen extra coördinatoren aanwezig zijn voor toezicht bij aankomst en vertrek bij 
de fietsenstalling. De coördinatoren zullen aan hesjes duidelijk herkenbaar zijn, en elkaar binnen het 
vaste team volgens een op te stellen schema aflossen, waarbij er vanaf begin tot einde van de 
trainingen een coördinator aanwezig is.  

 

Markerings-Afzettingsmateriaal:  
Om het verzamelen voor trainingen en het halen en brengen van jongere kinderen door ouders veilig 
te kunnen laten plaatsvinden hebben we de Gemeente Voorschoten verzocht om medewerking.     

Om te voorkomen dat de aankomende en vertrekkende jeugd, begeleiders en ouders rond de 
fietsenstallingen en ingang met elkaar onnodig in contact komen, willen we een deel van de 
parkeerplaatsen voor het clubhuis met een aantal dranghekken afzetten. 
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Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 

• blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis 
blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 

• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 

• douche thuis en niet op de sportlocatie; 

• vermijd het aanraken van je gezicht; 

• schud geen handen; 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna 
naar huis. 
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Communicatie voor ouders 

Voor ouders en verzorgers 

We adviseren je om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

• Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 
aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen; 

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 

• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je voetbalvereniging 
zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom; 

• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een voetbalactiviteit voor jouw kind(eren) 
gepland staat; 

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid en/of koorts; 

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) 
en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten 
sporten en naar buiten; 

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het 
nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat jouw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kunt worden, moet jouw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden; 

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 

• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie.  
Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren); 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de voetbalactiviteit op de sportlocatie; 

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en 
bestuursleden; 

• als ondersteuning noodzakelijk is bij de voetbalactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één 
ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar 
geldende protocol nageleefd moet worden; 

• direct na de voetbalactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de 
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 
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Communicatie voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training 
gaat geven; 

• voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar; geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand georganiseerd en 
onder begeleiding samen kunnen voetballen, uitsluitend in trainings- en/of toernooivorm; 

• voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat er samen georganiseerd gevoetbald mag worden met 1,5 
meter afstand, maar er mogen geen wedstrijden worden georganiseerd; 

• vermenging van deze beide leeftijdsgroepen is ten behoeve van de veiligheid op geen enkel 
moment toegestaan; 

• zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat 
spelers alleen op het afgesproken speelveldgedeelte toetreden; 

• maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name voor de groep in de leeftijd 13 t/m 18 
jaar waarbij tijdens het voetballen 1,5 meter afstand moet worden gehouden; 

• ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of 
een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19); 

• wijs spelers op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en na de training en laat 
spelers geen handen schudden; 

• help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 
gebeurt; 

• houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact); 

• zorg dat je weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden; 

• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 

• laat spelers vlak voor de starttijd van de training/activiteit het afgesproken speelveldgedeelte 
betreden; 

• laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct 
naar huis gaan; 

• zorg dat er geen ouders/toeschouwers zijn bij de training; 

• hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 
koorts; 

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u 
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

• Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen; 

• Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met 
(keepers)handschoenen; 

• Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt; 

• Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen; 
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• Spelers komen in trainingskleding naar de vereniging; 

• Standaard maatregelen van het RIVM worden nageleefd, dit betekent ook niet spugen en snuiten op 
het veld; 

• Tijdens de training de hesjes niet uitwisselen tussen spelers en zorg dat de hesjes voor de nieuwe 
training weer schoon zijn; 

• Zorg dat je bij oefeningen uit voorzorg koppen zo veel mogelijk vermijdt; 

• Adviseer spelers om vlak voor de training thuis naar het toilet te gaan; 

• Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij de 
gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de handen wassen; 

• Zorg dat je telefoonnummer van de ouder(s) bij de hand hebt, zodat je bij eventuele blessures direct 
de ouder(s) in kunt lichten; 

• Vermijd het gebruik van grote materialen, indien je deze wel gebruikt houdt dan de 1,5 meter in acht; 

• Bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting) blessures zo klein mogelijk te 
houden 
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Communicatie voor spelers 

Voor spelers 

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 
koorts (vanaf 38 C°); 

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als 
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis 
blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

• meld je tijdig aan voor de voetbaltraining of volg de afspraken van je gemeente/voetbalvereniging, 
zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom; 

• kom alleen naar de voetbalvereniging wanneer er voor jou een training gepland staat; 

• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; 

• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de voetbalvereniging; 

• kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je 
kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en daarna goed je handen hebt 
gewassen; 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht 
op aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden; 

• spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve 
personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere spelers. Bij spelers t/m 12 jaar is 
deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 

• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, 
rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of 
reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de 
handen worden aangeraakt na gebruik reinigen; 

• neem je eigen bidon gevuld mee van huis om uit te drinken; 

• spuug niet en snuit niet je neus op het veld; 

• pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aan hebt; 

• probeer de bal zo min mogelijk te koppen; 

• verlaat direct na de training de voetbalvereniging. 
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Planning t/m 31 mei 2020 
 

Maandag 4 mei 17:00 Communicatie naar ouders, spelers en begeleiders Jeugdvoorzitter V97 

Dinsdag 5 mei 15:00 Uiterlijke aanlevering afzettingsmaterialen en 

markeringen door gemeente op locatie (vooraf 

afstemmen 06-51615598)  Plaatsing bordenpaaltjes 

Gemeente 

  Opbouw afzetting en aanbrengen markeringsbordjes en 

routingborden 

V97 

Woensdag 6 mei  Eerste trainingen volgens COVID trainingsschema 

voor Jongste jeugd & praktijktest routing-schema  

V97 

V97 jeugd afdeling 

Donderdag 7 mei 2e dag trainingen  V97 jeugd afdeling 

Vrijdag 8 mei 3e dag trainingen V97 jeugd afdeling 

Zaterdag 9 mei Evaluatie trainingen met jeugd en bestuur V97 jeugd afdeling + bestuur 

Maandag 11 mei t/m 

16 mei 

Start week 2 trainingen, herstart BSO kinderopvang? V97 jeugd afdeling + BSO 

Dinsdag 12 mei Evaluatie en heroverweging Coronamaatregelen door 

regering, mogelijke tussentijdse aanpassing 

maatregelen/ doelgroepen.  

Regering 

Zaterdag 16 mei 2e evaluatie ronde + aanpassingsmoment landelijke 

regelgeving 

V97 jeugd afdeling + bestuur 

Maandag 18 mei Start week 3 trainingen V97 jeugd afdeling 

Zaterdag 23 mei 3e evaluatie ronde + Go No fase 2 t/m 15 juni V97 jeugd afdeling + bestuur 

Maandag  25 mei Start week 4 trainingen en laatste week V97 jeugd afdeling 

Zaterdag 30 mei Laatste training fase 1 V97 jeugd afdeling 

 

Covid-19 Coördinator:  Binnen Voorschoten 97 zal jeugdvoorzitter Richard Backx namens het 
bestuur fungeren als COVID-coördinator. Bereikbaar per mail:  jeugdvoorzitter@voorschoten97.nl 
en op mobiel telefoonnummer 06-51615598. 



                               
 

Plan van aanpak opstarten training Jeugd  
voetbal & atletiek Voorschoten 97 

 

14  4-5-2020  

Contactpersonen 
 

Naam Rol Mobiel Email 

Richard Backx Jeugdvoorzitter a.i 06-51615598 jeugdvoorzitter@voorschoten97.nl 

Theo Ducaneaux Hoofd jeugd opleiding (HJO, 11x11)   

Marcel de Hoogt Pupillen jeugd coördinator selecties    

Sebastiaan Smit Pupillen commissie   

Eddy Wessels Pupillen commissie   

Guust Hamerlinck Pupillen commissie   

Andre van Loenen Pupillen commissie   

Mark Verhoef Junioren commissie (11x11)   

Derk Veraar Junioren commissie (11x11)   

Henk Jan Elert Junioren commissie (11x11)   

Clemens Braun Junioren commissie (11x11)   

Marco Berg Materiaal commissie   

Richard vd Peet Materiaal commissie   

Marinus vd Peet Evenementen commissie   

Ruud Nolet Kantine zaken   

Vrijwilliger 1    

Vrijwilliger 2    

 

Dagschema trainingen 
 

Datum Naam Rol Telefoonnummer 

6 mei  Richard Backx Dag coördinator 0651615598 

 Henk-Jan Elert Dag coördinator 0624694032 

    

7 mei Sebastiaan Smit Dag coördinator 0610647349 

 Eddy Wessels Dag coördinator 0648180710 

    

8 mei NTB   

    

    

9 mei NTB   

    

    

    

 

 


