FAQ trainingsaanbod rest van het seizoen

Waarom biedt Emmen’95 trainingen aan terwijl er nog steeds coronamaatregelen van kracht
zijn?
Sporten is gezond en bewegen is belangrijk. De routekaart coronamaatregelen biedt ook zeker ruimte aan volwassenen en
jeugd om te blijven sporten. Emmen’95 ziet het als haar verantwoordelijkheid om deze ruimte door te vertalen naar een
trainingsaanbod voor haar leden. Ieder lid kan voor zichzelf bepalen of hij/zij gebruik wil maken van dit aanbod. Zouden we
als vereniging niets aanbieden dan ontnemen we onze leden de kans in verenigingsverband te blijven bewegen. Wij willen
de keuze niet voor onze leden maken.

Houdt Emmen’95 zich aan de geldende coronamaatregelen?
Jazeker. Het basis programma voldoet aan alle richtlijnen. De TC en de corona commissie blijven de komende tijd de
ontwikkelingen volgen. Zodra er een versoepeling of aanscherping van de maatregelen wordt aangekondigd, zal de TC het
programma daarop aanpassen.

Zoekt Emmen’95 met dit programma de grenzen op?
Nee. Het is zeker niet onze bedoeling om de grenzen op te zoeken. We willen wel graag onze leden stimuleren om te
blijven bewegen en daarvoor bieden we een passend programma aan. En dit alles op een zo veilig mogelijke manier.

Ben ik als lid verplicht om gebruik te maken van het aanbod?
Nee. Wij willen niemand verplichten om mee te doen met het (aangepaste) programma. We hopen natuurlijk wel dat je er
gebruik van gaat maken. Ook al is dit een verloren seizoen, we kunnen de komende maanden goed gebruiken om ons voor
te bereiden op het aankomende seizoen.

Ik vind het niet prettig om met anderen te trainen zolang er nog coronamaatregelen van kracht zijn. Kan ik
mij afmelden voor het programma?
Zeker. Alleen jij* kunt bepalen of je het verantwoord vindt om samen met je teamgenoten te sporten. Dus als jij* het (nog)
niet veilig (genoeg) vindt dan hebben wij daar alle begrip voor. Het is wel fijn als je jouw trainer op de hoogte brengt van
jouw besluit. Twijfel je nog? Aarzel dan niet om het met jouw trainer te bespreken.

Ik ben trainer en vindt het niet prettig om training te geven zolang er coronamaatregelen gelden. Moet ik
dan toch training geven?
Nee. Ook voor jou geldt dat alleen jij kunt bepalen of je het voor jezelf verantwoord vindt om training te geven. Wanneer jij
je niet prettig voelt bij het geven van de training dan gaan we op zoek naar een alternatief voor jouw team(s).

Wat gebeurt er als ik wel wil sporten, maar mijn trainer het (nog) niet verantwoord vindt om training te
geven?
Mocht jouw trainer liever (nog even) geen training willen geven ivm corona dan zoekt de TC naar een alternatief, zodat jij in
ieder geval wel kunt meedoen met het trainingsprogramma.

*) en/of, in geval van jeugdleden, jouw ouders
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Wat gebeurt er als maar een klein deel van mijn team wil sporten?
In dat geval gaat de trainer samen met de TC kijken hoe we voor jullie toch een trainingsprogramma kunnen aanbieden.

Hoe kom ik erachter hoe het trainingsprogramma voor mijn team er uitziet?
De trainingsbehoefte in tijden van corona kan per team verschillen. Er zijn verschillende factoren die daarbij een rol kunnen
spelen. Leeftijdsklasse, teamambitie en spelniveau zijn er bijvoorbeeld een paar. Jouw trainer houdt daar bij het opstellen
van het programma rekening mee. Daarom zal jouw trainer dit programma met het team communiceren. Algehele
aanpassingen op het programma zullen zowel via de website als ook via de trainers worden verspreid. Jouw trainer blijft ook
in deze bijzondere tijd jouw eerste aanspreekpunt.

Is het aanbod voor alle teams hetzelfde?
De uitgangspunten voor het aanbod zijn voor alle teams gelijk. Het maakt dus niet uit of je in het eerste, tweede, derde of
vijfde team speelt. Elk team krijgt evenveel mogelijkheden om te sporten. Er is één uitzondering: het verschil dat de
overheid maakt tussen volwassenen en jeugd. Zolang dit onderscheid blijft gelden zal Emmen’95 hier op aanlsuiten.

Mijn vraag staat er niet bij. Wie kan mijn vraag beantwoorden?
Heb je een aanvullende vraag, stel die dan aan jouw trainer. Hij/zij zal jouw vraag zeker kunnen (laten) beantwoorden.
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