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OLVOC OLEN
Gemeentelijke sporthal Olen, P. Verhaertstraat 7, 2250 Olen
Handen ontsmetten bij het betreden van de sporthal. Mondmaskers zijn verplicht tot je
toegang krijgt tot de sportvloer. Volg de aangeduide looprichting.
Elke bezoeker van de sporthal dient zich te registreren. Dit kan op 2 manieren: ofwel
registreert iedere bezoeker apart ofwel registreert één verantwoordelijke van de ploeg en
vermeld alle namen van het hele team. De registratie gebeurt elektronisch via QR-code.
Indien u geen smartphone ter beschikking heeft spreek dan een verantwoordelijke aan. De
gegevens worden automatisch verwijderd na 14 kalenderdagen. De registratie zal
gecontroleerd worden.
VOOR de wedstrijd mogen de kleedkamers NIET gebruikt worden.
Kom in sportkledij naar de zaal (uitgezonderd sportschoenen).
Ploegen verzamelen aan de ingang van de sporthal (kant P. VERHAERTSTRAAT) en zullen ten
vroegste 1 uur voor de wedstrijd in groep binnengelaten worden en begeleid worden naar
een deel van de tribune dat voor hun voorzien is om schoenen te wisselen.
Mondmaskers zijn verplicht tot je toegang krijgt tot de sportvloer.
De ploeg blijft op de tribune tot zij de toelating krijgt om de sportvloer te betreden (na einde
vorige wedstrijd en ontsmetting van voorziene materialen).
De verantwoordelijke vult het wedstrijdblad in op de voorziene plaats in de zaal.
Bij het einde van de wedstrijd moet elke ploeg samen de zaal verlaten of samen naar de
voorziene kleedkamer gaan. De kleedkamer wordt in groep verlaten.
De kleedkamer staat na de wedstrijd ter beschikking voor een tijdsduur van maximum 20
minuten.
Er worden GEEN supporters toegelaten in de zaal en/of tribune. Supporters kunnen de
wedstrijden enkel volgen vanuit de cafetaria en dienen de geldende richtlijnen van de
overheid en de zelfstandige uitbater te volgen.
Er worden GEEN plastic flessen water voorzien. Breng zelf voldoende water mee. Er kan enkel
bijgevuld worden aan de kraan.
Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de sporters uitgezonderd dat zij rechtstreeks naar
het secretariaat verwezen worden.

De cafetaria is toegankelijk via het terras en is voorlopig NIET toegankelijk via de ingang P.
VERHAERTSTRAAT. Volg de geldende richtlijnen van de overheid en de zelfstandige uitbater.
olvoc.secretariaat@gmail.com
Iedereen verlaat de sporthal langs de nooduitgang die zich aan de andere kant van het
gebouw bevind.
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De informatie hierboven is doorgegeven door de betrokken club, het is de verantwoordelijkheid van de club om alle informatie tijdig en correct door te geven. De
informatie wordt dan centraal geplaatst op het platvorm van Volley Antwerpen zodat iedereen op deze locatie het overzicht kan raadplegen.

