
 
 
 
Beste leden, 
 
Dit keer een lange nieuwsbrief met veel informatie. 
 
Helaas moesten we ruim 6 weken geleden alle activiteiten van de vereniging staken in verband met 
de uitbraak van corona en de in dat verband genomen maatregelen Dit betekende geen trainingen 
meer op ons terrein, geen Algemene ledenvergadering en ook geen survivalruns meer in het land. 
Afgelopen week heeft het kabinet de maatregelen enigszins verlicht en mag de jeugd weer sporten 
in de buitenlucht. Dit besluit betekend dat onze jeugdleden weer mogen trainen. In deze mail meer 
informatie over het opstarten van trainingen en de gevolgen van de corona maatregelen voor onze 
vereniging. 
 
Opstarten trainingen 
Als bestuur hebben we samen met de trainerscommissie, activiteiten commissie en terreinbeheer 
gesproken over het opstarten van de jeugdtrainingen en hoe dit binnen de geldende maatregelen 
kan worden vormgegeven. Wij willen graag vanaf 11 mei 2020 de trainingen voor de jeugd weer 
opstarten. Het gaat vooralsnog om de groepen; de jeugd van 8 tot en met 12 jaar en de jeugd van 13 
tot en met 18 jaar. Dit moet wel binnen de door het RIVM gestelde maatregelen. Dit vraagt 
aanpassingen in trainingen, groepsgrote en trainingsmomenten. Op dit moment wordt gekeken of er 
op basis van leeftijd groepen van maximaal 12 jeugdleden kunnen worden samengesteld die we op 
korte termijn veilig en binnen de gestelde normen kunnen laten trainen. De jeugdleden kunnen dan 
1 keer per week op een vast moment weer 1 uur komen trainen. Voorwaarde daarbij is wel dat we 
voor alle groepen een trainer beschikbaar hebben. Hier zijn we nog met de trainerscommissie over 
in gesprek. Ook wordt er geïnventariseerd welk jeugdlid wel/niet wil komen trainen.  
 
Hieronder de opzet zoals we die nu voor ogen hebben: 

• Opstarten trainingen na de meivakantie voor jeugdleden (leeftijd tussen 8 t/m 18 jaar); 

• Trainen in groepen van maximaal 12 jeugdleden; 

• Per week 1 keer een training van 1 uur op een vooraf, door de vereniging, bepaald moment; 

• Trainingen worden aangepast om aan de normen van RIVM te kunnen voldoen; 

• De groepen en trainingsmomenten worden door de trainerscommissie op basis van leeftijd 
samengesteld; 

• Voor de trainingsmomenten worden op dit moment trainers gezocht. Hierbij geldt voor de 
jongste groepen een trainer en een assistent; 

• Geïnventariseerd wordt welk jeugdlid wil komen trainen en wie niet. 
 

Trainingsmomenten 
We wijken voor het opstarten van de trainingen af van de tijdens zoals je die gewend bent. Dit doen 
we in verband met de groepsgrote en om de contactmomenten te beperken. Het voorstel is dat:  

• Op ma t/m vrij traint de jeugd t/m 12 jaar van 19:00 - 20:00 uur; 

• Op zaterdag traint de jeugd t/m 12 jaar van 9:00 - 10:00 uur en van 10:30 -11:30 uur; 

• Op maandag traint de jeugd 13 t/m 18 jaar van 20:15 - 21:15 uur; 

• Op donderdag traint de jeugd van 20:15 - 21:15 uur; 
 
 
 



 
 
 
Het voorstel zoals dat hierboven beschreven staat wordt komende week nader uitgewerkt en 
geconcretiseerd.  In de week van 4 mei krijgen jullie meer informatie. Dan worden ook de 
groepsindeling en de trainingsmomenten bekend gemaakt. We kunnen door de maatregelen niet 
iedereen in zijn/haar vaste (eigen) groep en op zijn/haar vaste avond laten trainen. Alleen op deze 
wijze kunnen we echter de trainingen weer opstarten. We vragen begrip hiervoor. Om een beeld te 
krijgen welke jeugdleden er willen komen trainen wordt er een enquête verspreid. Hierin kan ook 
worden aangegeven op welk moment zij echt niet kunnen. Daarbij rekenen wij op wat flexibiliteit.  
 
Extra maatregelen 
Om aan de RIVM-norm te kunnen voldoen gelden er tot nadere orde onderstaande 
(extra)maatregelen op en rondom ons terrein: 

• De jeugd moet voor aanvang van de trainingen hun handen te reinigen. Hier wordt op het 
terrein (buiten) ruimte voor gecreëerd; 

• Ouders mogen het terrein niet betreden; 

• Brengen en ophalen moet buiten de hekken met ruime afstand (min 1,5 meter) van elkaar. 

• Om contactmomenten te beperken wordt de jeugdleden (waar dat mogelijk is en veilig kan) 
gevraagd alleen naar het terrein te komen, maximaal 5 minuten voor trainingen aanwezig te zijn 
en direct na de training het terrein te verlaten; 

• Tot de trainers wordt ook 1,5 meter afstand gehouden.  
 
Nieuwe leden 
Op dit moment nemen we geen nieuwe leden aan. Dit blijft van kracht totdat alle trainingen weer op 
reguliere wijze kunnen plaatsvinden of de richtlijnen veranderen. 
 
Contributie 
Er zijn vragen gesteld over het innen van contributie in relatie tot het niet kunnen trainen. Terechte 
vragen die we in het bestuur hebben besproken. Omdat we echter niet weten wat het kabinet na 19 
mei besluit vinden we het lastig om nu contributie niet te innen. De meeste kosten van onze 
vereniging bestaan uit het onderhoud van het terrein, materiaal, gas, water, licht, huur en 
investeren in toekomstige hindernissen en een veilige huisvesting. De kosten die de trainingen 
meebrengen zijn beperkt omdat al onze activiteiten op vrijwillige basis worden begeleid. De vaste 
kosten lopen door ook als er geen trainingen plaatsvinden. Wij doen dan ook graag een beroep op 
het collectief blijven betalen van de contributie. Om dit echter meer gelijkmatig te verdelen over de 
leden is besloten om, voor de maanden dat er niet kan worden getraind, de leden die contributie 
betalen voor 2 x in de week trainen voor 1 x in de week te incasseren. We hopen zo de lasten te 
delen. 
 
Als bestuur zoeken we nog naar een manier om onze leden, binnen de ruimte die er is, te 
compenseren voor de gemiste trainingen. We hebben hier nog geen oplossing voor, maar denken 
bijvoorbeeld aan het door kunnen trainen in de (zomer)vakantie en/of het mogelijk maken van meer 
vrije trainingsmomenten. Dit alles is echter afhankelijk van de maatregelen die het kabinet neemt en 
of deze versoepeld worden. Mocht je andere suggesties hebben of mogelijkheden zien voor het 
compenseren van gemiste trainingen dan horen we dat graag.  
 
 
 



 
 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over veilig sporten in coronatijd verwijzen we je naar de twee bijlagen: 
1. Informatie van NOC*NSF met betrekking tot veilig sporten. 
2. Aanvullende informatie over specifieke zaken binnen de survivalrunsport zoals deze geadviseerd 

wordt vanuit de SBN. 
 
We hopen van harte dat we de jeugdtrainingen vanaf 11 mei op kunnen starten. We houden jullie 
op de hoogte. Blijf allen gezond en pas op elkaar. 
 
ALV 
We kunnen als bestuur op dit moment geen algemene ledenvergadering beleggen. We gaan half mei 
de stukken wel publiceren en afhankelijk van de status van de maatregelen die dan van kracht zijn 
nemen we een besluit om digitaal inspraak te realiseren of een vergadering op een later en 
toegestaan moment te plannen. 
 
Namens het bestuur en met vriendelijke groet, 
 
Frank Koelewijn 
 
 


