
 

 

Corona maatregelen 18-09-2020 
 
§ Algemene richtlijnen 

§ Heb je klachten, blijf thuis! 
§ Heeft iemand in je huishouden koorts of is positief getest, blijf 

thuis! 
§ Houd 1,5m afstand. 
§ Desinfecteer en/of was je handen regelmatig. 
§ Speel/train niet bij méér dan twee teams mee. 

 
§ Voor en na de training 

§ Kom niet eerder dan 10m vóór aanvang, en verlaat de hal z.s.m. na afloop. 
§ Op maandag, dinsdag, en woensdag kunnen wij van kleedkamer 1-4 gebruik maken. 

Kleedkamers 5 en 6 dus niet!  
§ Op donderdag en zaterdag kunnen wij alle zes de kleedkamers gebruiken. 
§ Er mogen maximaal 8 personen per kleedkamer aanwezig zijn. Houd 1,5m afstand. 
§ Gebruik altijd de rechterdeur bij het betreden en verlaten van de zaal. 
§ Geef elkaar de ruimte bij het binnenkomen en verlaten van de accommodatie. 
§ Douchen mag, maar het advies blijft om thuis om te kleden en te douchen. 
§ Volg de looproutes: verlaat de kleedkamers via de trap naar het “aquarium”. 

 
§ Tijdens de trainingen 

§ Spelers hoeven in het veld geen 1,5m afstand te houden. 
§ Langs de lijn en gedurende uitleg wél 1,5m afstand. 
§ Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen of yell is niet toegestaan. 
§ Geen high fives of andere contacten die niet noodzakelijk zijn. 
§ Aan het einde van de laatste trainingsronde worden ballen, palen en materialen 

schoongemaakt.  
 
§ Kantine 

§ Desinfecteer je handen bij de ingang. 
§ Hou altijd 1,5m afstand, ook van teamgenoten! 
§ Er is een duidelijk bestelpunt, afhaalpunt, en punt om lege glazen terug te brengen. 
§ Er is een maximumcapaciteit van ongeveer 35 mensen. 
§ Er mogen enkel consumpties op zitplaatsen genuttigd worden. 
§ Volg de aanwijzingen van het kantinepersoneel op. 
 

§ Verantwoordelijkheden  
§ Als verenigingsbestuur hebben wij de verantwoordelijkheid jullie te informeren en 

als er vragen zijn die zo goed mogelijk te beantwoorden.  
§ Het opvolgen van de gestelde maatregelen is aan jullie, onze leden.  
§ Hoe beter wij met ons allen de protocollen en maatregels opvolgen, hoe kleiner de 

kans op (meerdere) besmetting(en) in onze vereniging. 
§ We vragen jullie dan ook met klem de aanwijzingen te volgen en de maatregelen te 

respecteren. 
§ Respecteer ook elkaar en elkaars grenzen. 


