CLUBNAAM

Osta Berchem Volleybalclub

ADRES SPORTHAL

Rooi 2, Berchemstadionstraat 73, 2600 Antwerpen

ALGEMEEN

Algemene mondmaskerplicht voor iedereen, behalve voor de sporters op het veld en de
scheidsrechters in de scheidsrechtersstoel (reservespelers en coaches dienen dus altijd een
mondmasker te dragen). Handen ontsmetten bij binnenkomst van de sporthal. Volg de
aangeduide looprichtingen.

REGISTRATIE

Door de lokale overheid is registratie bij een bezoek verplicht. Desbetreffende coaches zijn
verantwoordelijk voor de registratie van hun ploeg. Deze kan dan worden afgegeven aan een
verantwoordelijke. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden als er aan contacttracing
moet gedaan worden.

KLEEDKAMERS EN DOUCHES

Kleedkamers en douches zijn gesloten. Deze kunnen en mogen niet gebruikt worden. Spelers
dienen in sportoutfit naar de sporthal te komen en zo ook weer te vertrekken.

RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS

Door de maatregelen die ons zijn opgelegd door stad Antwerpen, zijn wij genoodzaakt om
geen toeschouwers toe te laten tijdens trainingen en wedstrijden. Alleen zo kunnen wij
garanderen dat we het toegelaten aantal personen in de sporthal niet overschrijden.

WATER

Osta stelt geen waterflessen meer ter beschikking. De bezoekende ploeg wordt geacht zijn
eigen (uiteraard individuele) waterflesjes of drinkbidons mee te nemen. Bidons kunnen gevuld
worden aan de waterdispensser

SCHEIDSRECHTERS

Scheidsrechters krijgen hun kleedkamer toegewezen door een verantwoordelijke. Een badge
wordt ter beschikking gesteld om de kleedkamer te openen of te sluiten. Na gebruik dient de
scheidsrechter de kleedkamer zelf te ontsmetten door middel van ontsmettingsspray en doek
(deze zijn aanwezig in de kleedkamer).

CAFETARIA

De cafetaria wordt publiek uit gebaat. De algemene regels voor de horeca zijn dus van kracht.
Luister steeds naar de uitbaters om alles vlot te laten verlopen. Voor meer info
https://hetrooi.be

DRINGENDE INLICHTING CONTACTPERSOON

Ben Van Duppen - voorzitter@ostaberchem.be
Stefanie
Verbeeck - secretaris@ostaberchem.be / 04 78 47 92 63 (Graag enkel telefonisch contact bij
zeer dringende gevallen)

BIJZONDERHEDEN OP DEZE LOCATIE
DATUM LAATSTE UPDATE

15/09/2020

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 platform van Volley Antwerpen zodat iedereen op deze locatie het overzicht kan raadplegen.
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