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CLUBNAAM

SPINLEY DESSEL

ADRES SPORTHAL

Sportpark Brasel - Brasel 11, 2480 Dessel
Tel. zaalwachter 014 38 89 75

ALGEMEEN

REGISTRATIE

KLEEDKAMERS EN DOUCHES

RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS

WATER

SCHEIDSRECHTERS

CAFETARIA

Gelieve de lokale regels van de sporthal te volgen : Algemeen mondmaskerplicht voor iedereen (12+),
behalve voor de sporters op het veld. Handen ontsmetten bij binnenkomst en verlaten van de sporthal. Volg
de aangeduide looprichtingen zoveel mogelijk

Het is door de overheden opgelegd om u als bezoeker te registreren.
Er is een verplichte registratie bij binnenkomst van de sporthal. Er zal de mogelijkheid zijn om via QR code
elektronisch te registreren, wat onze voorkeur heeft.
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

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).
Nadat de laatste de kleedkamer verlaten heeft, wordt deze terug ontsmet. Ontsmetten van kleedkamers is
een verantwoordelijkheid van de bezoekende ploeg (ploegverantwoordelijke, coach, ... ).
Er wordt niets in de kleedkamers achtergelaten. Alle kleren gaan in de sporttas mee de zaal in.
Op de drukkere periodes, zou het kunnen dat er geen kleedkamer ter beschikking is om voor de wedstrijd
om te kleden of dat u na de wedstrijd een andere kleedkamer toegewezen krijgt. Hou hier rekening mee.

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.
Supporters kunnen in de zaal op de tribunes plaatsnemen of naast de tribunes rechtstaan. Er dient echter
ten alle tijde tenminste 1,5 meter afstand bewaard te worden tussen de sociale bubbels en er dient een
mondmasker gedragen te worden.
Spinley 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 in een speciaal daarvoor voorzien watertappunt in de gang naar de
kleedkamers.
Omkleedruimte is voorzien, maar zelf te ontsmetten en niet betreden indien deze in gebruik is door een
collega.
De cafetaria is ge-opend 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.
Het is niet toegestaan eigen voedsel in de cafetaria te consumeren, tenzij door Spinley aangeboden.
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De informatie wordt centraal geplaatst op het platvorm van Volley Antwerpen zodat iedereen op deze locatie alles kan raadplegen. Volley Antwerpen is niet verantwoordelijk voor de
correctheid en volledigheid voor specifieke toepassingen op de betroffen locatie, maar biedt enkel het platform om deze informatie op 1 centrale plek te bundelen. Het is de
eindverantwoordelijkheid van de clubs om een steeds correcte en juiste template aan te leveren. Clubs nemen het engagement om alle informatie tijdig en via centrale weg op te
leveren.

