CLUBNAAM

WEK Loenhout

ADRES SPORTHAL

Loenhout sportschuur Visserij 1 2990 Loenhout

ALGEMEEN

Gelieve de lokale regels van de sporthal te volgen : Algemeen mondmaskerplicht voor iedereen,
behalve voor de sporters op het veld. Handen ontsmetten bij binnenkomst en verlaten van de sporthal.

REGISTRATIE

KLEEDKAMERS EN DOUCHES

RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS

WATER

SCHEIDSRECHTERS

CAFETARIA

DRINGENDE INLICHTING CONTACTPERSOON

BIJZONDERHEDEN OP DEZE LOCATIE

DATUM LAATSTE UPDATE

Het is door de overheden opgelegd om u als bezoeker te registreren. Er zal minstens geregistreerd
worden bij binnenkomst van de sporthal. Deze gegevens zullen maximaal 4 weken bijgehouden
worden, en slechts gedeeld worden met de overheden op expliciete aanvraag. Na die 4 weken zullen
deze gegevens vernietigd worden
Voor de wedstrijd worden de kleedkamers niet gebruikt. Kom in sportkledij naar de sporthal (
uitgezonderd sportschoenen). Mondmaskers zijn verplicht tot bij het betreden van het speelveld.
Onmiddellijk na de wedstrijd kan men gebruik maken van de kleedkamer om te douchen max 15 min.
De kleedkamer dient ontsmet te worden voor en na het gebruik (banken, kapstokken, deurklinken,
douchekranen en lavabo) elke ploeg is hier zelf voor verantwoordelijk. De jongste ploegen worden hier
best mee geholpen. Materiaal wordt voorzien. Het betreden van de kleedkamer is niet toegelaten als
deze nog in gebruik is door een andere ploeg.

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 max 6 per ploeg, ongeacht het aantal spelers. Vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd kunnen
ze de zaal betreden en dragen ten allen tijde een mondmasker. Zij nemen plaats op de voorziene
zitplaatsen, ze houden zich aan de 1,5m afstand regeling. Wisselen van speelhelft tussen de sets is niet
toegestaan.

Elke ploeg wordt geacht hun eigen drinkbidons mee te brengen. Wij stellen geen waterflessen meer ter
beschikking. Bidons kunnen worden bijgevuld aan een wateraftappunt.

Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de sporters.
De cafetaria is open maar hou er rekening mee dat de capaciteit gelimiteerd is.
Er dient steeds een mondmasker gedragen te worden, tenzij u aan een tafel zit. Het is niet toegestaan
om tafels te verplaatsen.
Ronny Van Hout - ronny.van.hout@telenet.be
Bovenstaande zijn de standaard richtlijnen in de Sportschuur. Wij hebben zeer weinig ruimte ter
beschikking en vragen uw begrip indien de situatie ter plaatse bijkomende beperkingen nodig maakt.
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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.

