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ALGEMEEN
•
•
•

Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM in combinatie met de adviezen van de NBB.
In navolging van de richtlijnen van het RIVM vragen wij iedereen thuis te blijven die zich
verkouden voelt of hoest. Is er iemand uit je huishouden verkouden of besmet met Corona,
blijf je uiteraard ook thuis. Geeft dit ten alle tijden aan bij je trainer/begeleider.
Was je handen en houdt zo veel mogelijk afstand (1,5 meter).

TRAININGEN
•
•

•
•
•
•
•
•

Voor alle jeugdteams (U10 t/m U14) gaan de trainingen op woensdag gewoon door en hierbij
is de 1,5 meter afstand regel niet van toepassing. Van alle trainers/begeleiders moet wel zo
veel mogelijk afstand worden gehouden.
Sinds woensdag 4 november is het voor de leden van 18 jaar en ouder mogelijk om
individueel te gaan trainen met 1,5 meter afstand tot andere leden. Dit mag in groepjes van
maximaal twee personen. Om deze regels te kunnen handhaven is er een schema gemaakt
(waarin iedereen een plaats en tijdslot aangewezen heeft gekregen), waaraan de leden zich
dienen te houden. Deze groepjes mogen niet mengen om zo contact te voorkomen.
Bij trainingen is geen publiek toegestaan.
Bij de trainingen voor de jeugd geldt een strikt breng- en haalbeleid. Kinderen kunnen
worden gebracht, maar tot aan de zaal, waar de ouders zich uiteraard zullen moeten houden
aan de 1,5 meter regel.
Voorlopig kunnen bij de trainingen geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers en
douchen. Iedereen wordt dus geacht om omgekleed aan te komen in de sporthal en de hal
zonder te douchen te verlaten.
Mondkapjes zijn verplicht in de hal voor iedereen vanaf 13 jaar (dit geldt dus ook voor de
ouders die hun kind brengen/halen). Je mondkapje mag af als je het veld betreedt.
Bij de trainingen zullen de scheidingswanden tussen de verschillende velden dicht zijn, om zo
contact met andere teams te vermijden.
Het registreren voor de training, middels het papieren formulier of de QR-code, is verplicht
voor iedereen die de sporthal betreedt.

WEDSTRIJDEN
•
•

Wedstrijden vinden momenteel niet plaats tot in elk geval eind 2020. In januari wordt
opnieuw gekeken of het verantwoord is om de competitie voor de teams aan te vangen.
Oefenwedstrijden van de jeugdteams binnen de vereniging zijn mogelijk. Hierbij zullen
eventuele scheidsrechters, tafelaars en coaches 1,5 meter afstand moeten houden van de
spelers en elkaar.

SPORTHAL
•
•
•

De kantine in de Waterwyck is momenteel gesloten.
De kleedkamers en douches zijn zogezegd gesloten en mogen niet gebruikt worden.
Het dragen van een mondkapje voor iedereen vanaf 13 jaar is verplicht bij het betreden van
de sporthal. Deze mag af als je het veld betreedt.
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