Corona richtlijnen per 1 juli 2020
Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel
binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. We mogen onze favoriete sport
weer beoefenen!
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en
wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voorafgaand en na
afloop van de sportbeoefening dienen sporters (en toeschouwers) van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter
afstand tot elkaar te houden.
Zowel op het complex als in ons clubhuis hebben we een aantal maatregelen uitgewerkt om te voldoen
aan de regels zoals gesteld door de overheid, gemeente (leidend hierin) en KNHB (NOC*NSF).
We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het naleven van deze richtlijnen. Bij herhaaldelijke
waarschuwingen zal dit consequenties hebben voor het kunnen sporten en toeschouwen op onze
vereniging. Spreek elkaar aan indien nodig en volg aanwijzingen van vrijwilligers gewoon op. Het barhoofd
(in de weekenden) en de trainers van veld A tijdens de trainingsmomenten is/zijn het Corona
aanspreekpunt bij vragen en opmerkingen.

Richtlijnen voor teams op het Warande-sportcomplex
-

-

Let op elkaar bij in- en uitgang van de accommodatie om de 1,5 afstand te houden. Hier is geen
specifiek éénrichtingverkeer van toepassing.
Schud geen handen bij start en afloop wedstrijd, spuug niet op het veld.
Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. Dit
geldt ook tijdens trainingen.
Advies is om zo veel mogelijk een eigen, persoonlijk cornermasker te gebruiken. Is dit niet mogelijk,
desinfecteer dan de maskers met doekjes. Teammanagers wordt gevraagd dit te verzorgen.
Fluitjes worden na gebruik uitgekookt.
Kleedkamers en douches mogen op zaterdag gebruikt worden door de jeugdteams. Op zondag is de
douchegelegenheid voor seniorenteams gesloten daar de 1,5 meter afstand niet haalbaar is in de
kleedkamers.
Ook in de dug-outs houdt de leeftijdsgroep boven 18 jaar 1,5 meter afstand.
Bij vervoer vanaf 13 jaar draagt iedereen een mondkapje.
Indien het aantal bezoekers en/of toeschouwers het maximum aantal overschrijdt (250 mensen per
afgezonderd veld), kan MHC De Warande bezoekers de toegang tot het complex ontzeggen.
Er zijn markeringen (groene tape) aangebracht langs het veld. Per markering kan één persoon/
huishouden. Verspreid je dus langs het veld.

Richtlijnen clubhuis
Volg alle aanwijzingen en markeringen zoals je die aantreft in het clubhuis.
-

-

Verzamel als team niet ín maar buiten het clubhuis.
Bezoekers/supporters dienen zich bij binnenkomst in het clubhuis en op het terras te registreren
middels de QR code. Deze gegevens worden gebruikt indien de regionale GGD erom vraagt. Deze
gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden vernietigd. Spelers en officiële
begeleiders hoeven zich niet te registreren, zij zijn bekend middels het DWF formulier.
Volg het aangegeven éénrichtingsverkeer: de hoofdingang is de ingang van het clubhuis en de
kleedkamer uitgang de uitgang. Aan de terraszijde is de zijdeur de ingang naar het clubhuis en de
schuifpui de uitgang naar het terras.

-

-

Er mogen maximaal 25 personen in het beneden gedeelte van het clubhuis. Je moet daarbij gebruik
maken van de zitplaatsen (en hou daarbij 1,5 meter afstand). Zijn die bezet dan kun je dus niet in
het clubhuis blijven.
Het bovengedeelte kan gebruikt worden door jeugdteams die onderling geen 1,5 meter afstand
hoeven te houden.
Ook op het terras is de verplichting om te zitten. Hiertoe zijn extra tafels geplaatst. Hou ook aan
tafel 1,5 meter afstand.
Hou bij het bestellen aan de bar 1,5 meter afstand, volg hiertoe de groene wachtstrepen.
Let op dat bij slecht weer het clubhuis eveneens slechts zeer beperkt toegankelijk is.

Richtlijnen trainingen
-

Trainers houden afstand tot spelers van 13 jaar en ouder.
Laat sporters van 18 jaar en ouder tijdens het inlopen en warming-ups de 1,5 meter afstand
houden.
Raak de trainingsmaterialen zo min mogelijk aan.
Bij laatste training ballen in de container (mag met de handen) en pylonnen bovenop (onder de
hockeyballen gaan ze stuk!) en container terug plaatsen achter de poort.

Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.
-

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
Vermijd drukte.
Was vaak je handen.
Blijf , in lijn met de richtlijnen van de overheid, 10 dagen thuis nadat je teruggekeerd bent uit een gebied
met oranje reisadvies.

Tot slot: Pas je aan aan de regels van de verenigingen waar je uitwedstrijden speelt, informeer jezelf als
team vooraf.
Iedereen alvast bedankt voor de medewerking!
Met sportieve groet,
Het Bestuur van MHC de Warande
Marcel Stiefelhagen, Bernard Witte, Jacco Mulders, Marie-Paule Gimbrère, Daan Kerklaan, Albert Geleijns,
Susan Bruil en Esther Stiefelhagen/Maartje Enthoven (verenigingsmanager)

