Richtlijnen rondom Corona
Algemeen
-

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
Vermijd drukte
Was vaak je handen
Volwassen, die niet uit hetzelfde huishouding komen, dienen te allen tijde afstand te houden ten
opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar
Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel tot
volwassenen, indien ze niet uit hetzelfde huishouding komen
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden

Training
-

-

Normaal spelcontact is tijdens de training toegestaan voor alle leeftijden
Vooraf, tijdens rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen direct weer de
afstandsregels te worden gehanteerd. Dat geldt ook rondom de dug-out, in de kleedkamer en in het
clubhuis
Spelende leden krijgen een hesje van de club in bruikleen
Gebruik eigen hesjes voor partijtje
Tijdens de training mogen ouders kijken, mits zij 1,5 meter afstand van elkaar houden

WEDSTRIJDDAGEN
Wedstrijden
-

-

Kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor de teams van onze gasten
Ieder spelend lid neemt zijn/haar clubtenue zelf mee naar huis
Er is geen line-up en er mogen geen handen worden geschud
Normaal spelcontact is tijdens de wedstrijd toegestaan voor alle leeftijden
Vooraf, tijdens rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen direct weer de
afstandsregels te worden gehanteerd. Dat geldt ook rondom de dug-out, in de kleedkamer en in het
clubhuis
Tijdens de pauze wordt er geen fruit klaargezet voor de speler/speelsters
Schreeuwen langs de lijn is niet toegestaan, klappen als aanmoediging uiteraard wel

Clubhuis
-

Koffie, thee e.d. kan worden gekocht bij de deur van het clubhuis
Betaal bij voorkeur contactloos
Haal bij voorkeur koffie/thee voor meerdere personen tegelijk (het is nu ook mogelijk om een kan
koffie te kopen)
Het clubhuis is verder alleen open voor gebruik van de toiletten

Vervoer
-

Iedereen van 13 jaar en ouder is verplicht een mondkapje te dragen in de auto, indien er personen
(ongeacht de leeftijd) van 2 huishoudens of meer in 1 auto zitten
Indien je geen mondkapje wilt dragen, dan moet je met eigen auto naar de wedstrijd rijden

