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Sittard, 1 Mei 2020 

 

 

Beste leden, 
 
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord zijn de corona-maatregelen voor het uitoefenen van 
sport versoepeld. 
Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jongeren t/m 18 jaar onder voorwaarden weer 
starten met het beoefenen van sport in clubverband. Sporten is voorlopig alleen nog toegestaan 
in de buitenlucht. 
De hal of het krachthonk mogen dus nog niet worden gebruikt. Ook faciliteiten zoals de 
kleedkamers of de kantine zijn nog niet beschikbaar. 
 
Starten op 29 april is helaas niet gelukt, vooral omdat we in de voorbereiding op veilig sporten de 
nodige maatregelen moeten nemen. Denk hierbij aan het uitzetten van aanlooproutes, 
beschikbaar hebben van ontsmettingsmaterialen etc. 
 
Natuurlijk willen wij ook weer zo snel als mogelijk starten met de trainingen. Inmiddels zijn met 
onze trainers afspraken gemaakt hoe e.e.a. vorm te geven. Denk hierbij aan verdelen van grotere 
groepen om de 1,5m regel in acht te kunnen houden, aangepaste trainingsprogramma’s, gebruik 
van (ontsmette) trainingsmaterialen, kiss&ride voor de ouders/verzorgers, alternatieve 
trainingstijden etc. 
 
Van de Gemeente Sittard-Geleen en de Sportstichting hebben we een aantal protocollen 
ontvangen waaraan we ons dienen te houden. Deze worden middels een aparte Nieuwsbrief 
mailing aan al onze leden toegestuurd. Lees die goed door alvorens naar de baan te komen. 
 
De sanitaire voorzieningen op onze locatie zijn beschikbaar. Echter, wij, Unitas dus, moeten deze 
voorlopig zelf schoon houden. Dus bij dezen het verzoek het gebruik ervan tot het hoognodige te 
beperken en na gebruik steeds netjes achter te laten. 
 
In onderstaand schema kun je zien wanneer de betreffende groepen weer starten. 
Het is zaak je vooraf bij de trainer middels app of mail te melden dat je komt! 
Je trainer zal je hierover ook nog benaderen. 
 
Voor de 18-plussers en onze recreanten is het helaas nog even wachten. Zij kunnen nog niet 
starten. 
 
 

 
 
 

AV Unitas Indeling trainingen
startdatum Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

13 t/m 18 jaar Talenten 30-apr-20 16.00h-17.30h 18.30h-20.00h 9.30h-11.00h 13 t/m 18 jaar Talenten

13 t/m 18 jaar Werpers-1 1-mei-20 19.15h-20.45h 19.15h-20.45h 13 t/m 18 jaar Werpers-1

13 t/m 18 jaar Werpers-2 2-mei-20 18.45h-20.15h 11.30h-13.00h 13 t/m 18 jaar Werpers-2

13 t/m 18 jaar A/B 4-mei-20 19.45h-21.15h 19.45h-21.15h 19.45h-21.15h 19.45h-21.15h 13 t/m 18 jaar A/B

13 t/m 18 jaar MiLa 7-mei-20 19.00h-20.30h 19.00h-20.30h 13 t/m 18 jaar MiLa

13 t/m 18 jaar C/D 11-mei-20 18.30h-20.00h 18.30h-20.00h 13 t/m 18 jaar C/D

t/m 12 Jaar Pupillen-1 11-mei-20 18.00h-19.15h 18.00h-19.15h t/m 12 Jaar Pupillen-1

t/m 12 Jaar Pupillen-2 12-mei-20 17.30h-18.45h 17.30h-18.45h t/m 12 Jaar Pupillen-2

De diverse trainingsgroepen maken gebruik van verschillende delen van de baan en van het middenterein waardoor voldoende afstand gewaarbord blijft

trainingsgroep trainingsgroep
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BelangrijkBelangrijkBelangrijkBelangrijkBelangrijkBelangrijkBelangrijkBelangrijk 

 

• Niet kiplekker? BLIJF THUIS 

• Een van je gezinsleden griep (corona?) BLIJF THUIS 

• Het is alleen toegestaan de kinderen af te zetten aan de ingang van onze accommodatie 
(K&R). De ouder/verzorger moet daarna de accommodatie weer verlaten. 

• Ouders die willen wachten kunnen vanaf 11mei gebruik maken van P3 (Madridstraat t.o.v. 
kopse zijde Fortuna stadion). 

• Plaatsnemen op de tribune of langs de kant staan is niet toegestaan.  

• Kom je met de fiets, zorg dan dat je elkaar niet in de weg zit (1,5m weet je nog 😉 En maak 

gebruik van de fietsenstalling bij de ingang van onze accommodatie. 

• Houd je ook aan de gemarkeerde looproutes. Zie kaartje bij de Nieuwsbrief. 

• Gebruik je materialen, ontsmet die dan voor én na gebruik. Middelen hiervoor worden ter 
beschikking gesteld. 

• Gebruik van de binnenaccommodatie en de kleedlokalen is niet toegestaan 

• Zorg ervoor dat je max 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent en vertrek 
ook weer binnen 10 minuten na afloop. 

• Het kan zijn dat in de loop van de komende weken het trainingsschema wordt aangepast. Dit 
is mede afhankelijk van hoe goed we in staat zijn de veiligheid van ons allemaal te 
waarborgen. 

• Wij rekenen op jullie begrip en medewerking in deze. 
 
 
 
Met sportieve en vooral gezonde groet, 
Bestuur AV Unitas 
Robin, Petra, Jac, Bas, Riny, Ron en Piet 
 

 


