Corona Protocol
Wedstrijden en trainingen bij Sint Boys – DES
Update 29-09-2020
Door de overheid zijn op maandag 28 september aanvullende maatregelen
aangekondigd. Uiteraard hebben wij ons hier ook aan te houden.
Met ingang van dinsdag 29 september 18.00 uur geldt het volgende:
-

De kantine is gesloten. Ook tijdens trainingen.
Supporters zijn niet welkom op ons complex.
Ouders mogen ook niet kijken bij de training.
Rij-ouders van bezoekende teams tot en met de O17 mogen als enige bij de
wedstrijden kijken.
Als het nodig is volgen er nog aanvullende maatregelen.
Versie 30-08-2020

Algemene regels:

-

Buiten het speelveld houden we anderhalve (1.5) meter afstand van elkaar.
In het gebouw zijn looproutes aangegeven, volg deze.
Gebruik de beschikbare desinfecterende middelen.
Bij gezondheids en/of verkoudhuidsklachten … BLIJF THUIS.

Regels in de kantine:
-

Bij binnenkomst de handen desinfecteren.
Hierna het registratieformulier invullen.
Help elkaar door de tafels netjes en schoon achter te laten.
Ga niet slepen met het meubilair.
Indien mogelijk betaal contactloos.
Als het mooi weer is kan er ook buiten verkocht worden, hier hoeft u zich niet te
registreren.
Hou altijd rekening met de anderhalve meter onderlinge afstand indien geen
familie.
Toiletbezoek:

-

De toiletten in het hoofdgebouw zijn te bereiken vanuit de kantine of door de
hoofdingang.

-

Ook de toiletten in de kleedkamergang zijn te gebruiken. Let op gebouw via
de achterkant verlaten.

Regels in de kleedkamers:
-

Tot en met de JO17 mag de jeugd in een kleedkamer verblijven.
Bij geen van de teams zijn ouders welkom in de kleedkamer.
Alleen de begeleider/trainer mag in de kleedkamer tot JO12.
Hierboven dus JO13 t/m JO17 kleden de spelers om zonder de begeleider.
Helpen met veters strikken gebeurt dus buiten.
Afhankelijk van het aantal thuiswedstrijden kan gevraagd worden om thuis al
om te kleden en te douchen.
Voor de JO19 en de senioren elftallen zijn twee kleedkamers per team
beschikbaar. De speeltijden worden hierop afgestemd.
Er mogen maximaal 8 mensen per kleedkamer aanwezig zijn in verband met de
anderhalve meter maatregel.
Na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk douchen en omkleden. Laat de
kleedkamer schoon en netjes achter.
De kleedkamergang via de achterzijde verlaten.
Tips:

-

Als het weer het toelaat buiten de wedstrijdbespreking doen.
Als het weer het toelaat in de rust drinken bij het veld waar gespeeld wordt.
Drinken wordt door de bestuursdienst naar het speelveld gebracht.
Als het erg druk is in de kleedkamer ga dan om de beurt omkleden en douchen.
Contactpersonen inzake corona:
Martin Keesman

06-22016268

Marc Mulder

06-29099151
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