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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 teams 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.
Bij trainingen is weer publiek toegestaan, wel is van belang dat iedereen zich registreert
middels het papieren formulier of de QR-code, deze maatregel blijft dus van kracht en dus
ook voor ouders/publiek.
Er kan weer gebruik worden gemaakt van de kleedkamers en hierbij ook de douches. Thuis
omkleden is dus niet meer nodig.
Mondkapjes zijn niet langer verplicht in de Waterwyck, zolang de 1,5 meter afstand buiten
het veld maar wordt behouden. Dit geldt voor zowel sporters als het publiek/ouders.
Het registreren voor de training, middels het papieren formulier of de QR-code, is verplicht
voor iedereen die de sporthal betreedt. Dit kan bij binnenkomst van de sporthal bij veld 1.

WEDSTRIJDEN
•
•

Competitiewedstrijden vinden momenteel niet plaats tot in elk geval september. Voor
komend seizoen (2020-21) is de wedstrijdindeling nog niet bekend, deze zal volgen.
Wedstrijden zijn weer toegestaan, zowel tussen de teams onderling als tegen andere clubs.
Tevens geldt dit voor alle teams, ook boven de 18 jaar.

SPORTHAL
•
•

De kantine in de Waterwyck is weer geopend.
De kleedkamers en douches zijn zogezegd tevens weer geopend.
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