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Beste leden, 
Regeltjes, regeltjes, regeltjes. Het is om gek van te worden. 
Deze week brengen we naar aanleiding van de "bijgestuurde eerdere regelgeving" een nieuwe update uit 
van ons eigen protocol. Onder de 27 jaar mag men trainen met 4 personen in een groep, zonder 
toepassing van de anderhalvemeter regel. Vanaf 27 jaar mag er ook getraind worden in groepen van 4, 
maar hierbij dient wel de anderhalve meter regel in acht te worden genomen. Leeftijdsmixen binnen een 
groep van 4 mag niet. De groepen onderling dienen op een grotere afstand dan anderhalve meter van 
elkaar te trainen en daarnaast mag trainen met meerdere groepen gelijktijdig niet lijken op een 
georganiseerde training. Wel mag de trainer per groepje van vier afzonderlijk instructie geven. Hoe verzin 
je het? Hopelijk geeft de nieuwe persconferentie op 23 maart meer ruimte om weer gezamenlijk en het 
liefst zonder beperkingen te sporten.  
Compliment voor onze trainers die goed weten om te gaan met deze vreemde omstandigheden en zich 
samen met de spelers keurig aan de regels houden, hoezeer ook overschrijding (en dus de kans op een 



 

boete) voor de hand ligt.  
 
Intussen heeft Team NL zich gemeld bij Stefan ter verdere voorbereiding van het evenement op 25 en 26 
mei a.s. Per eind februari is er een uitgebreidere versie van het plan ingediend (met alternatieven als 
Corona nog staats roet in het eten gooit) en dat zal nu samen met twee vertegenwoordigers van het KNKV 
verder moeten worden uitgewerkt. Duidelijk is dat er veel hulp nodig is op deze twee dagen. Stefan zal 
zeker veel mensen benaderen, maar spontaan je hulp aanbieden wordt zeker ook op prijs gesteld. 
 
Door het KNKV is in samenwerking met KNHB en NHV een brochure uitgegeven over vrijwilligers binnen 
een vereniging. Een zeer lezenswaardige uitgave die je via deze link kunt lezen 

 

 

Heugelijk nieuws deze keer. Een aankomend lid is geboren. 
Brenda en Frank zijn zaterdag 13 maart ouders geworden van een dochter die gaat luisteren naar de 
naam Lize. Brenda en dochter Lize liggen nog in het ziekenhuis. 
Wij feliciteren Brenda en Frank en natuurlijk ook de grootouders van harte. Mocht u het leuk vinden om 
(lekker ouderwets) een kaartje te sturen, dan kan dat op adres:  
Langswater 651, 1069 EE. Amsterdam of via mail bvoostveen@hotmail.com en frankvdk1992@gmail.com. 

 

 

 
Zoals hopelijk bekend doet de vereniging ook mee aan het Jeugdfonds Sport. Met dit vanuit Amsterdam 
gesubsidieerde fonds wordt het voor jongeren t/m 17 jaar uit minder draagkrachtige families toch mogelijk 
zich aan te sluiten bij sportverenigingen. Contributie en aanschaf van sportkleding wordt vanuit dit fonds 
gefinancierd. Weet U een kind dat om deze reden niet kan sporten, attendeer dan eens op deze 
regelgeving. Foldermateriaal en aanvraagformulieren liggen in het clubhuis.   
Meer info: klik op de gele SPORT banner hierboven. 
 
Dan nog een oproep om zorgvuldig om te gaan met onze spullen. De nauwelijks gebruikte handdispenser 
die in de kleedkamergang hing is alweer kapot en niet te repareren. Helaas heeft niemand zich gemeld. 
Dat iets stuk gaat kan gebeuren, maar meldt dit dan ook even. Op de website is een apart icoon 
opgenomen om melding te maken van kapotte zaken. Maak hier, zeker nu we elkaar toch weinig zien, 
gebruik van. 

 	



 

 

Vanuit de Gemeente Amsterdam ontvingen we het volgende bericht : 
" Sporten bij de sportclub moet veilig zijn. Iedereen respecteert elkaar en elkaars grenzen. Om dit te 
verankeren wil de gemeente Amsterdam dat sportaanbieders waarmee we samenwerken minimaal 
voldoen aan basiseisen op het gebied van sociale veiligheid. Om op die manier samen te zorgen dat 
iedereen veilig kan sporten. Zo vragen we van trainers en begeleiders van uw sportclub om te beschikken 
over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het tekenen van de Gedragscode Sociale Veiligheid. 
Daarnaast moet uw sportclub over een vertrouwenscontactpersoon beschikken. In dit overgangsjaar, 
2021, brengen we deze basiseisen op orde en helpt de gemeente u hier graag bij. Vanaf 1 januari 2022 
wordt de samenwerking met sportaanbieders beëindigd die geen inspanningen verrichten om de 
basiseisen op orde te krijgen"  
 
Veel van de VOG's zijn bij ons door Suzan Neuteboom op orde gebracht en een vertrouwenspersoon in de 
vorm van Laura Spruijt hebben we ook, maar nieuw is de gedragscode. Daarvoor en voor de verlopen 
VOG's (ze hebben een geldigheid van drie jaar) worden de trainers en begeleiders van de jeugdploegen 
opnieuw benaderd.  

 

 

Zaterdag 20 maart 2021 is er weer een Kangoeroe uur en Kleuterbal. 

Voor de E en F is er weer een oefenuur. Vriendjes/neefjes,nichtjes enz. zijn nog steeds zeer welkom om 
mee te doen. 
Het Kangoeroe/Kleuterbal uurtje en het oefenuurtje is van 10 tot 11 uur en bedoeld voor kinderen van 4 tot 
en met 9 jaar. 
Voor kinderen vanaf 6 jaar (tot 10 jaar) is het ook weer mogelijk om op woensdag te komen trainen. 
We trainen dan van 17.30 tot 18.30 uur. 
De trainingen zijn op ons veld in het Westerpark. 

 

 

De ons kent ons filmpjes zijn gestopt. Met de laatste aanvullingen kunt u ze via deze link nog eens 
bekijken. De filmpjes  hebben een leuke inkijk gegeven in wie wie is, wat leuk is aan de vereniging en hoe 
men als junior de overgang naar de senioren heeft ervaren. Misschien is het leuk om nu de junioren aan 
het woord te laten?  

 	

 


