
 
 
 

Wijhe, 7 mei 2020 

 

Beste jeugdleden en ouders/verzorgers van jeugdleden, 

De afgelopen weken is bekend geworden dat de jeugd tot en met 18 jaar weer (buiten) mogen 

gaan sporten.  De afgelopen tijd heeft Rood-Wit’75 gekeken naar de mogelijkheiden voor haar 

jeugdleden en met de recente komst van een nieuw beachtterrein tussen de Capellenborg en het 

hoofdveld van Wijhe ’92 is  die mogelijkheid er. 

In overleg met de gemeente is er een speciaal  protocol gemaakt en met Wijhe’92 zijn verdere 

afspraken gemaakt  hoe e.e.a. goed moet worden geregeld op het sportpark. In de bijlagen 

treffen jullie  deze afspraken aan, graag deze zorvuldig samen doornemen en met elkaar 

bespreken. De gemeente heeft ons  gisteren formeel toestemming gegeven om  weer te starten 

met de training. 

Indien u toestemming geeft dat uw zoon/dochter mag gaan sporten willen we vanaf maandag 11 

mei hiermee starten. Let op: uw kind komt alleen als u als ouder daarvoor toestemming  geeft! 

Dit kan eenvoudig via de app richting de trainer. 

Het schema ziet er als volgt uit: 

MC1 van 18.30 t/m 19.30 uur trainer Selma 
JA/JB van 19.00 t/m 20.00 uur trainer Jeroen 
D1 van 19.30 t/m 21.00 uur trainer Jeroen 
 
Op het terrein komt één veld met beachnet, dan is nog tweederde van het terrein over voor 
andere oefeningen. Er zijn extra coördinatoren aanwezig om dit proces goed te begeleiden. 
  
Gezien de oppervlakte van het terrein voorzien we geen problemen met de 1,5 meter regel voor 
de jeugd tussen de 12 en 18 jaar. 
 
Via de app volgt nog een nadere toelichting en voor vragen verzoeken wij u deze te 

mailen/appen.  

Inien het weer slecht is wordt de training via de app afgelast, hou deze dus in de gaten. 

Hopelijk kunnen we op deze manier weer wat balgevoel en sportplezier krijgen. 

 

Met sportieve groet,       

Klaas Jilderda  

Voorzitter volleybalvereniging Rood-Wit ’75 

Volleybalvereniging te Wijhe 
Secretariaat: Margreet ten Dam 
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