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Covid-19 info trainingen FC Gullegem Jeugd 

Beste spelers, ouders U heeft het ongetwijfeld via het nieuws vernomen: vanaf maandag 18 mei 

mogen voetbalclubs de trainingen in open lucht hervatten, mits het naleven van een reeks 

voetbalspecifieke voorwaarden.  

Wij hebben er uiteraard alle begrip voor dat dergelijk nieuws in deze tijden zowel enthousiasme als 

vragen met zich meebrengt.  

Daarom willen wij u - naar aanleiding van de beslissing van de Veiligheidsraad - graag correct en 

volledig informeren over de specifieke maatregelen die voetbalclubs dienen te treffen, en op welke 

manier dit al dan niet haalbaar is binnen onze club.  

In de eerste plaats is het belangrijk dat u weet dat er achter de slogan 'kinderen mogen terug gaan 

voetballen' organisatorisch heel wat komt kijken.  

Via volgende link kunt u meer info terugvinden over de genomen beslissing en de regels van de 

voetbalbond:  

VoetbalVlaanderen 

 

Deze regels zullen we integreren in een globaal plan van aanpak voor onze site. 

Voorbeelden daarvan zijn een circulatieplan, geen drinkbus toegestaan, e.d. 

 

Daarnaast hebben wij als club ook een aantal bedenkingen die wij graag met u delen.  

1. onder normale omstandigheden zou het seizoen 2019-2020 nu ongeveer ten einde zijn;  is het 

zinvol om bepaalde risico's te nemen voor slechts enkele trainingen (als we ervan uitgaan dat trainen 

in juni niet mogelijk zal zijn)?  

2. wie is er verantwoordelijk indien een trainer of een speler toch besmet geraakt?  

3. hoe ga je voorkomen dat de jongste spelers de afstandsmaatregel voortdurend respecteren, en 

bv. nooit een bal in hun handen zullen nemen?  

4. hoe gaan we ervoor kunnen zorgen dat er geen samenscholing van ouders die hun kinderen 

afzetten, ontstaat?  

 

https://belgianfootball.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/rbfa/docs/pdf/RBFA_herneming_voetbaltrainingen_18052020.pdf
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Sporten in open lucht onder strikte voorwaarden terug toegelaten   

 

Wij hebben de haalbaarheid binnen fc Gullegem onderzocht en naast bedenkingen hebben wij 

proactief ook  in oplossingen gedacht:  

1. een beperkte groep trainers zal ingezet worden om de trainingen te leiden  

2. een COVID-19 verantwoordelijke zal aangesteld worden om erover te waken dat iedereen alle 

richtlijnen respecteert  

3. we gaan een eerste trainingsformule invoegen en daarna onmiddellijk evalueren. 

4. deelname aan trainingen zal vrijblijvend zijn, en de individuele keuze en verantwoordelijkheid zijn 

van elke speler (en ouder). 

5. de trainingen worden beschouwd als verlenging van het seizoen 2019-2020 (alhoewel dat wordt 

als volledig afgesloten beschouwd aangezien er geen wedstrijden of tornooien meer zullen 

plaatsvinden wegens niet toegelaten) 

6. We werken aan een eerste trainingssessie vanaf woensdag 20 mei tot en met zaterdag 23 mei. 

7. Wanneer we merken dat we de veiligheidsmaatregelen niet kunnen garanderen zullen we de 

trainingen moeten stop zetten.  We moeten er op wijzen dat de ouders en de kinderen zich aan de 

regels moeten houden. Zeker wat betreft samenscholingen.  We gaan dat allemaal wel inhalen in de 

kantine als de situatie weer enigszins normaliseert      .  

8. Wat we vooral willen doen is onze spelers, al is het maar voor even, nog eens het plezier gunnen 

om in een trainingsformat te kunnen shotten.   

Alvast bedankt om deze informatie grondig door te nemen alvorens bijkomende vragen of 

opmerkingen te formuleren, en de verantwoordelijken de ruimte te geven om achter de schermen 

het nodige te doen. 

We willen er ook nu al op wijzen dat het hoofdbestuur, met vele vrijwilligers die we enorm 

dankbaar zijn, reeds vele verfraaiingswerken aan de infrastructuur rond terrein 1 heeft uitgevoerd 

en dat we hier dus rekening zullen mee houden in deze hele opzet. 

 

De coördinatoren nodigen jullie hierbij ook uit voor het inschrijven voor de 

trainingen. 


