Datum: 30-9-2020

Corona update 30 september
Beste leden,
Op 28 september zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd door de overheid. Deze gelden per dinsdag 29
september vanaf 18:00 en zijn ook van invloed op de hockeysport. Het goede nieuws is dat sporten mogelijk
blijft. Helaas moeten de sportkantines dicht en is publiek niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
Voor de komende periode, totdat nader wordt besloten, zullen onderstaande maatregelen gelden:

Teams:
•
•
•
•
•

Kom omgekleed naar de club en neem eigen bidon mee;
Verlaat het complex direct na je training en/of wedstrijd;
Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van je training naar de club;
Verzamel maximaal 30 minuten voor aanvang van je thuiswedstrijd op de club;
Ouders mogen kinderen naar de ingang van het hek brengen en kunnen op het parkeerterrein/in de
auto wachten. Let op de 1,5m afstand.

Toeschouwers:
•
•

•

•
•

Ouders mogen niet meer naar de trainingen en wedstrijden van hun kind(eren) komen kijken;
Bij uitwedstrijden van jeugdteams die in de jeugdcompetitie spelen vallen de benodigde chauffeurs
onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken
naar de wedstrijd. Zorg er wel voor dat je het aantal rijouders beperkt tot dat wat je nodig hebt om
naar de wedstrijd te komen! (LET OP: Sommige clubs zien dit anders en laten ‘rijdende’ ouders niet
toe. Lees dus van te voren de regels van de ontvangende club door);
Als kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie voor bijvoorbeeld een training of thuiswedstrijd,
dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen
dus niet blijven kijken;
Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten
zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten;
Personen die tijdens de wedstrijd of training een specifieke functie hebben, bijvoorbeeld als
trainer/coach, als spelbegeleider bij de Jongste Jeugd of als scheidsrechterbeoordelaar, mogen
gedurende het uitoefenen van die functie aanwezig zijn. Zij moeten na het uitvoeren van de functie de
sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.

Registratie:
•

Iedereen vanaf 13 jaar dient zich voorafgaand aan het betreden van ons
terrein te registreren. Dit kan via de QR-code bij entree of vooraf via de
website.

Clubhuis & Horeca:
•
•
•

Het clubhuis en terras zijn gesloten. Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen en/of te
nuttigen op de club;
De kleedkamers zijn gesloten;
Trainingsmaterialen worden door 1 persoon gehaald.

