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WIJ DOEN HET SAMEN!

BESTE ROOD-WITTERS,

Op dit moment lees je de eerste nieuwsbrief van onze vereniging in tijden. In de toekomst zullen wij 
per kwartaal een nieuwsbrief uitbrengen om jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
binnen de vereniging. Vooral de ontwikkelingen die de afgelopen tijd spelen rondom het corona-virus 
gaven ons de extra aanzet om te beginnen met de nieuwsbrieven. Juist in deze tijd vinden wij het extra 
belangrijk dat we er voor onze leden zijn en dat we jullie op een goede manier informeren. 

Op dit moment zijn wij als vereniging druk bezig met de voorbereidingen om via kleine stapjes richting 
ons oude verenigingsleven te komen. Onze jeugdleden mogen weer een balletje gaan trappen middels 
het volgen van trainingen en daarmee kan er een eerste kleine stap gezet worden! In deze nieuwsbrief 
lezen jullie meer over de bezigheden van onze vereniging tijdens de coronacrisis en krijgen jullie meer 
informatie over de trainingen van onze jeugdleden.

DE JEUGD MAG DE VELDEN WEER OP!
Onze jeugdleden mogen vanaf 11 mei weer beginnen met het trainen. Deze trainingen zullen 
plaatsvinden op het kunstgrasveld omdat onze natuurvelden in onderhoud zijn. Daarnaast dienen we 
rekening te houden met de richtlijnen van het RIVM. Dit brengt wel wat consequenties met zich mee 
voor onze leden en de ouders/verzorgers. Op pagina 3 is hierover meer informatie te vinden. Lees deze 
informatie goed door! 

CONTRIBUTIE
De coronacrisis raakt ook het verenigingsleven. Niet alleen sportief maar ook op financieel 
gebied. Onze vereniging is afhankelijk van onze sponsoren, de inkomsten van de kantine en de 
contributiegelden. Zonder deze inkomsten komt de vereniging in zwaar weer terecht. Wij kunnen u 
dan ook geen contributie teruggave aanbieden. Onze onkosten lopen namelijk gewoon door, denk 
bijvoorbeeld aan veldhuur, verzekeringen etc. Om u tegemoet te komen starten wij de trainingen 
vanaf 11 mei voor onze jeugdleden (en mogelijk later voor senioren) en deze laten we, indien mogelijk, 
doorlopen in de zomermaanden!

WC-ROLLEN ACTIE
De coronacrisis brengt ook leden dichter bij 
elkaar. Zo werd er op onze social media de WC-
rollen actie opgezet! Wij deden het anders dan 
andere verenigingen. We hielden de WC-rol niet 
alléén hoog. We speelden hem ook door naar een 
mede-Roodwitter. De filmpjes stroomden binnen 
en het totaal kwam op maarliefst 85 filmpjes. 
Terreinknechten, bestuursleden, trainers, en spelers 
van de kabouters tot aan de selectie deden mee. Wij 
danken iedereen voor hun inzendingen! Klik op de 
foto hiernaast en bekijk het filmpje!

https://www.facebook.com/roodwit62/videos/226617368744067/
https://www.facebook.com/roodwit62/videos/226617368744067/


DE PAASHAAS VAN S.V. ROOD-WIT’62 
Het is natuurlijk ook weer Pasen geweest. Normaal een tijd van bij 
elkaar komen en het zoeken van paaseieren op de vereniging met onze 
Rood-witte paashaas. Dat evenement kon helaas niet doorgaan. Echter 
had de paashaas een ander idee. Hij verraste onze oudste leden met 
een speciale boodschap. Naast een flesje wijn en een zak chocolade, 
gesponsord door Sligro Helmond, was er een brief toegevoegd met een 
boodschap dat we als leden voor elkaar klaar staan in deze moeilijke 
tijd. Als kers op de taart kunnen de oudste leden ook een hapje gaan 
eten bij Délifrance in Helmond. Het filmpje van deze actie kun je hier 
terugvinden!

BIER EN SNACKS IN DE VERKOOP!
Heb je toevallig zin in het bier, de zakjes chips, een frikadelletje, een 
kroketje of een van de tostiburgers van s.v. Rood-Wit’62? En wil je onze 
club een beetje helpen? Kom dan op zaterdag 2 mei tussen 09.00 en 
12.00 uur langs om de (ingevroren) snacks of wat bier te kopen voor 
een goedkoop bedrag. Zo help je de club en is jouw voorraad ook weer 
aangevuld!

‘VERF’RISSING IN DE GANG!
Iedereen die op ons sportpark een wedstrijd heeft gespeeld die 
herkent het wel: Je komt in de rust of na de wedstrijd de gang 
binnen lopen en je ziet bijna niks omdat het zo donker is. Tijd dat 
hier iets aan veranderd dachten de terreinbeheerders. Zij grepen 
deze tussenpauze aan om de gang te voorzien van een likje verf, 
gesponsord door Driessen Verf. Na een aantal dagen hard werken 
en het toevoegen van nieuwe decoratie mag het resultaat er 
wezen! Bedankt heren!

Verplaatsing van ‘Schijt je Rijk bij s.v. Rood-wit’62
Zoals jullie weten was de verkoop van de loten voor ‘Schijt je rijk’ nog in volle gang. Tijdens de 
seizoensafsluiting zou er een koe losgelaten worden op veld twee. Helaas kan dit nu niet doorgaan, 
maar niet getreurd! Er is een nieuwe datum gepland, namelijk zaterdag 17 oktober. Natuurlijk is ook 
voor nu nog even afwachten of de koe dan wel losgelaten kan worden. Mocht het corona-virus het 
ook op deze datum niet toelaten op dit evenement te organiseren, dan zal deze ten alle tijden verzet 
worden naar een datum waarop dit wel mogelijk is. 

Inmiddels zijn er dankzij jullie al ongeveer 5000 loten verkocht! Een super mooi aantal, waar we ook 
met z’n alle erg trots op mogen zijn. Zoals jullie weten zou een groot deel van de opbrengsten ten 
gunste komen van onze vereniging. Iets wat onze vereniging vooral nu in en na deze tijd erg ten goede 
gaat komen. Samen met jullie willen we ervoor zorgen dat ook de laatste 1700 loten nog verkocht 
worden. Dit helpt de vereniging enorm! 

https://www.facebook.com/roodwit62/videos/262853938224640/


Veel jeugdleden willen weer dolgraag gaan trainen. Daarnaast vind Jos het stille sportpark ook maar 
saai worden… Hij ziet ook graag weer voetballende leden op het veld. Er is door het bestuur, de 
jeugdcommissie en het technisch kader nagedacht hoe we op een creatieve manier alle jeugdleden 
kunnen laten voetballen. Echter vraagt dit ook medewerking van de spelers en ouders/verzorgers. Zo 
hebben we een aantal punten opgesteld waar we jullie medewerking voor vragen. 
Lees deze maatregelen alstublieft goed door! 

AANWEZIGHEID OP HET SPORTPARK 
Er zijn corona-coördinatoren aangewezen binnen de vereniging. Bij de trainingen is er minimaal één 
corona-coördinator aanwezig bij de vereniging. De coördinator zorgt ervoor dat de maatregelen in 
acht worden genomen. Verder kan hij inspringen bij calamiteiten en vragen beantwoorden. Ouders/
verzorgers zijn niet toegestaan op het sportpark en mogen dus niet naast de kant staan kijken. Bewaar 
jullie aanmoedigingskreten voor wanneer de competitie weer begint!

HALEN EN BRENGEN:
Bij aankomst bij het sportpark worden de spelers afgezet op de parkeerplaats. Spelers en trainers/
leiders betreden het sportpark via onze gebruikelijke ingang. Vervolgens dienen zij direct het 
hoofdveld op te lopen. Betreden van het gebouw is dus niet toegestaan! De grote poort (als je voor de 
ingang staat links naast de fietsenstalling) wordt gebruikt als uitgang. De uitgang wordt aangegeven 
doormiddel van geplastificeerde aanduidingen. Er is bewust een aparte in- en uitgang gemaakt om het 
kruisen van in-en uitgaande spelers en trainers te voorkomen.

Reiniging van materialen:
Trainingsmaterialen die gereinigd moeten worden, worden na afloop van iedere training gereinigd door 
onze materiaalman. 

AANDACHTSPUNTEN VOOR SPELERS

1. Als je als speler het sportpark betreed vragen we je direct het veld op te lopen en daar te 
verzamelen.

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

3. 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 voetballen.

4. Meld je tijdig aan en af voor de sportactiviteit of volg de afspraken van onze vereniging, zodat we 
rekening kunnen houden met de toestroom. Doe dit bij je eigen trainer/leider.

5. Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat.
6. Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
7. kom in sportkleding naar de sportlocatie. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, 

zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.
8. kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie. 
9. Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
10. Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

PROTOCOL JEUGDTRAININGEN



AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TRAINERS:

1. Houd 1,5 meter afstand met alle kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).
2. Bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.
3. Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten 

worden;
4. Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. 

Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
5. Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen 

waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
6. Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden, geen 

high fives of boxen…
7. Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De 

kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
8. De materiaalman legt alle trainingsmaterialen voorafgaand aan de training op de velden. Na afloop 

van de training is het de bedoeling dat alle materialen weer bijeen worden verzameld. Let op: de 
materialen worden niet door jullie naar binnen gebracht. Dit doet de materiaalman.

9. Was of desinfecteer je handen na iedere training;
10. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts;

TRAININGSSCHEMA JEUGDLEDEN
Hieronder is het trainingschema van onze jeugdleden te vinden. Zoals eerder vermeld kunnen de 
trainingen alleen op veld 1 (ons kunstgrasveld) gehouden worden vanwege het onderhoud op de 
overige velden. 

* LET OP: speel je momenteel in de JO.13 en ben je al 13 jaar oud? Dan train je alvast mee met de JO.15! 
Dit i.v.m. de richtlijnen van het RIVM. 
** LET OP: speel je momenteel in de JO.19 en ben je al 19 jaar oud? Dan is het helaas niet toegestaan 
om te trainen. Dit i.v.m. de richtlijnen van het RIVM 

Leeftijdscategorie Dag Tijd
JO.7 Maandag en woensdag 18.00-19.00 uur
JO.8 Maandag en woensdag 18.00-19.00 uur

JO.9 Maandag en woensdag 18.00-19.00 uur
JO.10 Maandag en woensdag 18.00-19.00 uur
JO.11 Dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur
JO.12 Dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur
JO.13* Dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur
JO.15 Dinsdag en donderdag 19.30-20.30 uur
JO.17 Maandag en woensdag 19.30-20.30 uur
MO.17 Dinsdag en donderdag 19.30-20.30 uur

JO.19** Maandag en woensdag 19.30-20.30 uur


