CLUBNAAM

ARVOC ARENDONK

ADRES SPORTHAL

Sporthal OKIDO - Kerkstraat 9 - 2370 Arendonk

ALGEMEEN

Gelieve de lokale regels van de sporthal te volgen : algemene mondmaskerplicht voor iedereen,
behalve voor de sporters op het veld, handen ontsmetten bij binnenkomst en verlaten van de sporthal.
Volg de aangeduide looprichtingen zoveel mogelijk. Als speler/speelster kom je omgekleed naar de
sporthal, je wisselt enkel van schoeisel in de sporthal zelf, de kleedkamers zijn dus vóór je wedstrijd
niet beschikbaar.

REGISTRATIE

KLEEDKAMERS EN DOUCHES

RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS

WATER

Het is ons door de overheden opgelegd om jou als bezoeker te registreren bij binnenkomst van de
sporthal. Er zal de mogelijkheid zijn om je via QR-code elektronisch te registreren, wat onze voorkeur
heeft. Deze gegevens zullen maximaal 2 weken bijgehouden worden en slechts gedeeld worden met de
overheden op expliciete aanvraag. Na die 2 weken zullen deze gegevens vernietigd worden.

Het betreden van de kleedkamer is niet toegestaan vóór de wedstrijd of als deze nog in gebruik is door
een andere ploeg. Vóór het betreden van een kleedkamer om te douchen na de wedstrijd moet deze
steeds ontsmet worden (banken, deurklinken, lavabo- en douchekranen). Dit is een
verantwoordelijkheid van de bezoekende ploeg zelf. Nadat de laatste de kleedkamer verlaten heeft,
wordt deze terug ontsmet door de ploegverantwoordelijke of kapitein.

Er is een beperkt aantal toeschouwers toegestaan per veld en de capaciteit in onze cafetaria is ook
gelimiteerd. Wij vragen aan alle bezoekende ploegen het aantal meereizende supporters te beperken
tot 1 supporter per speler met een maximum van 12. M.a.w. een ploeg met 12 spelers vragen we met
maximaal 12 supporters af te reizen. Supporters kunnen in de zaal op de tribunes plaatsnemen of naast
de tribunes recht staan. Er dient echter ten alle tijde tenminste 1,5 meter afstand bewaard te worden
tussen de sociale bubbels.

Arvoc stelt geen waterflessen meer ter beschikking. De bezoekende ploeg wordt geacht zijn eigen
(uiteraard individuele) waterflesjes of drinkbidons mee te brengen. Bij aankomst kan je de bidons een
eerste keer vullen aan het watertappunt in de gang naar de sporthal. Bidons kunnen nadien gevuld
worden aan een voorzien watertappunt in de kleedkamers.

SCHEIDSRECHTERS

CAFETARIA

DRINGENDE INLICHTING CONTACTPERSOON

De cafetaria is geopend maar hou er rekening mee dat de capaciteit gelimiteerd is. Iedereen neemt
plaats aan een tafel. Er dienst steeds een mondmasker gedragen te worden, tenzij je aan de tafel zit.
Het is niet toegestaan om de tafels en stoelen te verplaatsen. Bestellingen kunnen digitaal
doorgestuurd worden via QR-code en worden aan de tafel bezorgd. Er kan ook manueel een briefje
ingevuld worden dat opgehaald wordt. Geen bestellingen aan de toog dus.

Peter De Jager - secretaris@arvoc.be

BIJZONDERHEDEN OP DEZE LOCATIE

geen

DATUM LAATSTE UPDATE

13/09/2020

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.

CLUBNAAM

ARVOC ARENDONK

ADRES SPORTHAL

Sportzaal Voorheide - De Brulen 2 - 2370 Arendonk

ALGEMEEN

Gelieve de lokale regels van de sportzaal te volgen : algemene mondmaskerplicht voor iedereen,
behalve voor de sporters op het veld, handen ontsmetten bij binnenkomst en verlaten van de sportzaal.
Volg de aangeduide looprichtingen zoveel mogelijk. Als speler/speelster kom je omgekleed naar de
sportzaal, je wisselt enkel van schoeisel in de cafetaria, de kleedkamers zijn dus vóór je wedstrijd niet
beschikbaar.

REGISTRATIE

KLEEDKAMERS EN DOUCHES

RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS

WATER

Het is ons door de overheden opgelegd om jou als bezoeker te registreren bij binnenkomst van de
sportzaal. Er zal de mogelijkheid zijn om je gegevens te noteren op een daarvoor voorzien blad. Deze
gegevens zullen maximaal 2 weken bijgehouden worden en slechts gedeeld worden met de overheden
op expliciete aanvraag. Na die 2 weken zullen deze gegevens vernietigd worden.

Het betreden van de kleedkamer is niet toegestaan vóór de wedstrijd of als deze nog in gebruik is door
een andere ploeg. Vóór het betreden van de kleedkamer na de wedstrijd moet deze steeds ontsmet
worden (banken, deurklinken en lavabokranen). Dit is een verantwoordelijkheid van de bezoekende
ploeg zelf. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches. Nadat de laatste de kleedkamer
verlaten heeft, wordt deze terug ontsmet door de ploegverantwoordelijke of kapitein.

Er is een beperkt aantal toeschouwers toegestaan per veld en de capaciteit in onze cafetaria is ook
gelimiteerd. Wij vragen aan alle bezoekende ploegen het aantal meereizende supporters te beperken
tot 1 supporter per speler met een maximum van 8. M.a.w. een ploeg met 8 spelers vragen we met
maximaal 8 supporters af te reizen. Supporters kunnen in de zaal op de tribunes plaatsnemen of naast
de tribunes recht staan. Er dient echter ten alle tijde tenminste 1,5 meter afstand bewaard te worden
tussen de sociale bubbels.
Arvoc stelt geen waterflessen meer ter beschikking. De bezoekende ploeg wordt geacht zijn eigen
(uiteraard individuele) waterflesjes of drinkbidons mee te brengen. Bij aankomst kan je de bidons een
eerste keer vullen aan het watertappunt op de speelplaats richting sportzaal. Bidons kunnen nadien
gevuld worden aan een voorzien watertappunt in de kleedkamers.

SCHEIDSRECHTERS

CAFETARIA

DRINGENDE INLICHTING CONTACTPERSOON

De cafetaria is geopend maar hou er rekening mee dat de capaciteit gelimiteerd is. Iedereen neemt
plaats aan een tafel. Er dienst steeds een mondmasker gedragen te worden, tenzij je aan de tafel zit.
Het is niet toegestaan om de tafels en stoelen te verplaatsen. Bestellingen kunnen manueel via een
briefje ingevuld worden dat opgehaald wordt. Geen bestellingen aan de toog dus.

Peter De Jager - secretaris@arvoc.be

BIJZONDERHEDEN OP DEZE LOCATIE

geen

DATUM LAATSTE UPDATE

13/09/2020

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.

