CLUBNAAM

NRG VC GEEL

ADRES SPORTHAL

Schuttershof 2 - 2440 Geel

ALGEMEEN

REGISTRATIE

KLEEDKAMERS EN DOUCHES

RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS

WATER

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.
Volg de aangeduide looprichtingen zoveel mogelijk
check ook:
https://www.vcgeel.be/club/covid19
Bezoekers aan de cafetaria moeten zich registreren.
Er zal de mogelijkheid zijn om je gegevens te noteren in een schrift die aan de inkom van de cafetaria
ligt. 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 elke ploeg is een kleedkamer voorzien. Toch vragen we dat jeugd bij voorkeur omgekleed naar
de zaal komt en geen gebruik maakt van de kleedkamers.
Het betreden van de kleedkamers is niet toegestaan als deze nog in gebruik is door een andere
ploeg.Voor het betreden van een kleedkamer, zij het om om te kleden voor de wedstrijd, zij het om te
douchen na de wedstrijd, moet deze steeds ontsmet worden (banken, deurklinken, lavabo -en -en
douchekranen). Dit is een verantwoordelijkheid van de bezoekende ploeg zelf. Nadat de laatste de
kleedkamer verlaten heeft, wordt deze terug ontsmet. Er wordt niets in de kleedkamers achtergelaten.
Alle kleren gaan in de sporttas mee de zaal in.

Per ploeg zijn er 12 stoelen voorzien. Er kunnen dus 12 supporters per ploeg komen kijken. Er wordt
geen onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen die komen kijken.
Er is een kraantje waar je een drinkbus kan vullen.
Er worden GEEN flessen of drinkbekers aangeboden.

SCHEIDSRECHTERS

CAFETARIA

De cafetaria is ge-opend maar hou er rekening mee dat de capaciteit gelimiteerd is. Ingang is via de
hoofdingang van de sporthal. Uitgang is langs de enkele deur naast de toog.
Er dient steeds een mondmasker gedragen te worden, tenzij u aan een tafel zit.
Het is niet toegestaan om tafels te verplaatsen.
U wordt bedient aan de tafel.
Het is niet toegestaan eigen voedsel in de cafetaria te consumeren.
Naast de standaard frisdranken en bieren, is er soep, Aïki Noodles, chips en wafels. Er zijn geen
croques.

DRINGENDE INLICHTING CONTACTPERSOON

Tom Wouters - secretaris@vcgeel.be - 0486/976823

BIJZONDERHEDEN OP DEZE LOCATIE

geen

DATUM LAATSTE UPDATE

16/09/2020

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.

