Coronaregelgeving vanaf 29 september:
-

Ons complex mag je alleen betreden als je daar aanwezig dient te zijn voor een training of
officiële wedstrijd. Dit kan zijn als speler, trainer, coach, begeleider of bestuursdienst. Ook de rijouders van onze tegenstanders bij de jeugd t/m 17 jaar vallen hieronder.

-

Tijdens trainingen en wedstrijden mogen ouders/toeschouwers het complex niet betreden.
Brengt u uw kind naar ons complex voor een training of wedstrijd, dan zet u hem of haar af bij
de poort.

-

De kantine en kleedkamers zijn gesloten. Vanaf heden kom je dus omgekleed naar een training
of wedstrijd en na afloop ga je direct naar huis. Ook neem je je eigen drinken mee naar de
training en de wedstrijd (ook voor in de rust). Een uitzondering is als het heel slecht weer is, dan
is er een kleedkamer beschikbaar om na de wedstrijd om te kleden. Toiletbezoek bij wedstrijden
is uiteraard wel mogelijk.

-

Het complex is bij wedstrijden een half uur voor de start van de eerste wedstrijd geopend en bij
trainingen mag je 5 minuten voor aanvang van de training het complex betreden.

-

Tijdens de rust van je wedstrijd blijf je op het veld.

-

Onze verzorger Aris is vanaf heden alleen op afspraak te bereiken voor de selectiespelers.

-

Voor uitwedstrijden is het belangrijk dat je de regels kent van de vereniging waar je heen gaat.
Wij vragen de coaches zich goed voor te bereiden en dit te communiceren naar het team. Rijouders behoren bij de begeleiding van het team en mogen het park op; verdeel het team zo
efficiënt mogelijk over de auto’s en het advies is om een mondkapje te dragen boven de 13 jaar

-

Uiteraard blijf je nog steeds thuis wanneer je klachten hebt als niezen, loopneus, hoesten of
koorts!!!!!!! Informeer je coach en laat je testen.

#HOUD1,5METERAFSTAND
#HOUDJEAANDEREGELS
#WIJVERTROUWENOPIEDERSGEZONDVERSTAND
#BLIJFGEZOND

