Welkom op Sportcomplex de Wolzak.
Onderstaand hebben we een aantal huisregels opgenomen. Het verzoek is aan alle spelers, begeleiders
en overige bezoekers van ons complex om deze door te lezen en na te komen.

Op het complex en rondom de velden.
•
•
•
•
•
•

Kom niet als je verkouden bent of je je niet lekker voelt of onlangs op een risicoplek
bent geweest.
Overal op het complex geldt de 1 ½ meter afstand regel.
Op de zitbanken langs de velden alleen gaan zitten op de gele stippen.
Vanaf de hoofdingang: volg de route tussen het kleedkamergebouw en de
fietsenstalling naar het kunstgrasveld en de kleedkamers 5 tot en met 8.
Vanaf het kunstgrasveld naar de kantine: volg de route tussen opslagruimten en
kleedkamergebouw.
Niet schreeuwen en luidruchtig aanmoedigen.

Omkleden en douchen.
•
•
•

•
•

•

Lees ook de regels op de voorkant van de kleedkamerdeuren.
Voor alle leeftijden: kom zoveel mogelijk in sportkleding voor trainen en wedstrijden
aan.
Voor alle teams met spelers van 18 jaar en ouder: geen besprekingen met het hele
team in een kleedkamer. Maximaal 8 spelers in 1 kleedkamer en maximaal 2 spelers
tegelijk douchen.
Teams met spelers van 13 tot 18 jaar mogen in 1 kleedkamer, trainers en begeleiders
van 18 jaar en ouder: houdt 1 ½ meter afstand tot elkaar en de spelers.
Teams met spelers tot 13 jaar mogen in 1 kleedkamer en douchen. Trainers hoeven
geen 1 ½ meter afstand tot spelers te houden, ouders houden wel 1 ½ meter afstand tot
elkaar en spelers die niet tot het eigen gezin behoren.
Na gebruik van de kleedkamer zorgt de begeleiding of ouders voor het ontsmetten van
deurklinken, banken e.d.; ook van de kleedkamer gebruikt door de tegenstander.
Middelen hiervoor staan in het ballenhok.

In en rond de kantine.
•
•
•
•
•

In de kantine is plek voor maximaal 34 personen en alleen maar zitplekken.
Registratie bij binnenkomst op formulier of via de QR-code.
Volg de looproutes en desinfecteer de handen bij binnenkomst.
Voor bestellingen maximaal 4 personen aan de bar met voldoende afstand op de
aangegeven gele stippen. Betalingen liefst per pin.
Buiten op beide terrassen ook op 1 ½ meter afstand zitten, ook tijdens de wedstrijden
en maximaal 70 personen. Geen banken en tafels verplaatsen.
Keuken bestellingen: 2 personen tegelijk voor het loket met voldoende afstand.

Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers

•
•
•
•

Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd
1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder.
Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en
wisselspelers onderling, ook in de dug-out; Per dug-out op max 3 personen.
Scheidsrechters gebruiken eigen fluit en maximaal 2 personen tegelijkertijd in
omkleedruimte ( > 18 jaar).

Ouders en toeschouwers

•
•
•
•

•
•
•

Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd
de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, langs het veld, in
de kantine etc.
Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en
spreekkoren, is niet toegestaan.
Geadviseerd wordt een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je
huishouden in één vervoersmiddel van of naar een uitwedstrijd. Het heeft de voorkeur
zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te
vervoeren.
Niet via het terras de kantine betreden, alleen via de hoofdingang.
Ook naar de toiletten via de hoofdingang.
In de bestuurskamer maximaal 10 personen.

Volg de eventuele aanwijzingen van onze Corona toezichthouders in het gele jasjes op.
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