CLUBNAAM

HEYLEN VASTGOED - WEGI LILLE

ADRES SPORTHAL

SPORTCENTRUM BALSAKKER, BALSAKKER 46A 2275 LILLE

ALGEMEEN

Enkel spelers en trainers/coaches zijn toegelaten in de sporthal, géén ouders of supporters. Bij het
binnen komen in de sporthal ontsmet iedereen eerst zijn handen. Iedereen +12j draagt steeds en
overal een mondmasker en volgt strikt het circulatieplan (éénrichtingsverkeer). Het
éénrichtingsverkeer moet ook strikt gevolgd worden vanuit de tribunes om bv. naar het toilet te
gaan (wat betekent langs buiten rond gaan). Mondmaskers mogen enkel af bij de spelers tijdens
het sporten en de scheidsrechter als deze op de stoel staat. Op alle andere momenten geldt ook de
verplichting van het mondmasker, dus ook voor de reservespelers.

REGISTRATIE

Bij het betreden van de tribunes (nieuw gedeelte sporthal) moet iedereen zich verplicht registreren.
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. Omdat
supporters voor wedstrijden gespeeld in het oude gedeelte enkel zullen kunnen kijken vanuit de
cafetaria, geldt dat zij zich daar moeten registreren, net zoals iedereen die in de cafetaria komt.

KLEEDKAMERS EN DOUCHES

De kleedkamers zijn beschikbaar, inclusief de douches, maar enkel de 2 buitenste. Ook hier geldt
de regel van de sociale distance! Hou het douchemoment zo kort mogelijk, zodat de zaalwachters
voldoende tijd hebben om de kleedkamer in orde te maken voor de volgende ploeg.

RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS

Dit geldt enkel voor de tribunes in het nieuwe gedeelte van de sporthal, omdat de wedstrijden in
het oude gedeelte enkel bekeken kunnen worden vanuit de cafetaria. Omdat er slechts een beperkt
aantal supporters mét de nodige afstand plaats mogen nemen in de tribunes, vragen we aan de
BEZOEKENDE ploegen om MAXIMUM met 6 personen per ploeg te komen supporteren, ongeacht
de grootte van de ploeg. Spreek dit dus goed op voorhand af! Op de tribunes werken we met
vakken voor de supporters van de thuisploegen en een vak voor de supporters van de bezoekende
ploegen. Dit staat duidelijk aangegeven. Ook op de tribunes moet je steeds 1,5m afstand houden
en een mondmasker dragen. De gemeente heeft de beschikbare plaatsen gemarkeerd. Mensen
die tot je privébubbel (lees gezin) behoren, zoals bv. kinderen, mogen dichter bij elkaar zitten. Op
de tribunes kan je dus enkel plaatsnemen op de aangeduide plaatsen. ENKEL TIJDENS officiële
wedstrijden is er de mogelijkheid om vanuit de cafetaria naar de tribune te gaan. Ook op de
tribunes geldt éénrichtingsverkeer, dus terugkeren naar de cafetaria mag niet. Hiervoor gebruik je
de uitgang van de tribune en ga je langs buiten om naar de cafetaria. Ook voor het toilet geldt
langs buiten rond gaan.

WATER

Vanuit Heylen vastgoed – Wegi Lille stellen wij wel nog water ter beschikking zodat de
PERSOONLIJKE drinkbussen aangevuld kunnen worden! Zorg dus dat iedereen een drinkbus bij
heeft.

SCHEIDSRECHTERS

CAFETARIA

Kunnen aan de zaalwachters van de sporthal nog steeds een eigen kleedruimte vragen. De
wedstrijdbladen zullen ter beschikking liggen in de zalen zelf (niet langer in het aparte bureautje).
De cafetaria is enkel bereikbaar via de trap buiten naast de sporthal. In de cafetaria gelden de
algemene horecaregels zoals federaal bepaald (mondmasker, registratie, sociale distance), dus
ieder is hiervoor zelf verantwoordelijk.

DRINGENDE INLICHTING CONTACTPERSOON

KATHLEEN SUJEW 0497/31 33 64

BIJZONDERHEDEN OP DEZE LOCATIE

Vanuit onze lokale overheid kregen wij de UITDRUKKELIJKE RICHTLIJN dat "AANMOEDIGINGEN
ONDERLING NOOIT GEDAAN MOGEN WORDEN, DUS OOK NIET MET DE HANDEN, VOETEN,
ELLEBOGEN … ER MAG OP GEEN ENKEL MOMENT BEWUST FYSIEK CONTACT ZIJN". Dus gelieve
hier als trainer/coach de nodige aandacht aan te besteden, zodat bij het maken van punten,
balverlies of het roepen, ... ed. er geen fysiek contact is met elkaar! We weten dat dit een (goede)
gewoonte is, maar wij kregen de duidelijke boodschap dat als we wedstrijden willen blijven spelen
in de sporthal, iedereen zich hier aan zal moeten houden.
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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.

