CLUBNAAM

Fixit Volley Kalmthout

ADRES SPORTHAL

Brasschaatsteenweg 35, 2920 Achterbroek

ALGEMEEN

Algemene mondmaskerplicht voor iedereen, behalve voor de sporters op het veld, scheidsrechters in de
scheidsrechtersstoel en wie aan tafel consumeert in het clublokaal. Handen ontsmetten bij binnenkomst van
de sporthal. Volg de aangeduide looprichtingen.
Uitgebreide info op https://www.fixit-volley.be/covid19

Het is door de overheden opgelegd om u als bezoeker te registreren. Er zal minstens geregistreerd worden bij
binnenkomst van de sporthal en bij bezoek aan het clublokaal. 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.

REGISTRATIE

Gelieve bij aankomst, met mondmasker en na het ontsmetten van jullie handen, te kijken op de lijst op het
witte aanplakbord op welk terrein jullie spelen en in welke kleedkamer jullie terecht kunnen.
Aan de deur van iedere kleedkamer zal je kunnen zien of je er al binnen mag. Met een gekleurde duim wordt
aangeduid of deze al gereinigd werd na de vorige gebruikers. Gelieve anders even te wachten in de hal aan de
kleedkamers, graag zodanig dat andere ploegen en toeschouwers nog kunnen passeren.
Elke ploeg gebruikt de kleedkamers / douches apart. Meerdere ploegen per kleedkamer is niet toegestaan. Hou
het verkleden en douchen zo kort mogelijk. Er staan nog andere teams te wachten. Na het gebruik van de
kleedkamer dient deze gereinigd te worden door of onder toezicht van een (volwassen) afgevaardigde van de
ploeg.
KLEEDKAMERS EN DOUCHES


Reinigen gebeurt als volgt:
- Gebruik de producten (spray) en middelen (emmer, doekjes) die klaarstaan.
- Ontsmet alle oppervlakken die aangeraakt werden. Dit wil zeggen: zitbank, kranen, klinken… e.d. Spray en
veeg af.
- Na het gebruik van de doekjes, worden deze gespoeld onder de kraanL Leg ze vervolgens samen met de spray
terug in de emmer.
- Veeg het spatwater in de douches met de aftrekker naar de afvoerputjes.
- Laat geen vuilnis achter. Afval hoort in de vuilnisemmers
Na het omkleden mogen jullie met mondmasker door de grote ingang naar de zaal en jullie veld, waar jullie
mondmasker af mag. Verder volgen jullie het wedstrijdprotocol van de Vlaamse Volleybalbond.

RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS

WATER

SCHEIDSRECHTERS

De terreinverantwoordelijke zorgt voor de Covid-registratie (contact tracing) en zal u naar uw plaats
begeleiden. Indien van dezelfde bubbel, kunnen stoelen bijgeplaatst worden.U bent verplicht op de
toegewezen plaats te blijven zitten (dus bv. niet wisselen van kant) U draagt steeds een mondmasker

Fixit 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 kraan op de aangeduide plaatsen.
Scheidsrechters dragen een mondmasker tot op de scheidsrechtersstoel. Voor en na de wedstrijd worden er
geen handen gegeven (zie protocol Volley Vlaanderen). De kleedkamer wordt steeds gereinigd na gebruik
(door elke scheidsrechter).

CAFETARIA

U wacht aan de deur van het clublokaal tot iemand van de medewerkers u een plaats toewijst. De capaciteit is
beperkt, het kan dus zijn dat u even moet wachten. Tafels worden niet gedeeld buiten de eigen bubbel. Tafels
kunnen ook niet worden verplaatst. Blijf niet in de doorgang staan en houd voldoende afstand van anderen.
Het is niet toegestaan rechtstaand te consumeren, ook niet aan de toog. Op tafel elke tafel ligt ofwel “rode
duim” , d.w.z. ‘niet gepoetst’ (en dus niet gebruiken) en een “groene duim” (= proper en veilig om te
gebruiken). Medewerkers zorgen voor het ontsmetten van de tafels en de stoelen. Bestelbriefjes liggen klaar
op elke tafel + 2 potjes schrijfgerief (gereinigd – nog niet gereinigd). Elke tafel heeft en tafelnummer.
Bestelbriefjes worden door de bezoekers ingevuld en op de toog gelegd. Tappers maken de bestelling klaar en
roepen het tafelnummer af. Gevraagd wordt aan de bezoeker om leeggoed op de toog te verzamelen (bij
verlaten van het clublokaal). Ook op de tafels : registratiebriefjes (i.f.v. contact tracing – verplicht in te vullen
door één bezoeker per groep). Deze registraties worden afgeleverd aan de toog samen met de 1ste bestelling.
Contactloos betalen kan via Payconiq (zie aparte richtlijnen ter plaatse). Maar cash betalen kan ook. U ruimt
zelf af bij het verlaten van het clublokaal (op de toog plaatsen)

DRINGENDE INLICHTING CONTACTPERSOON

Jan Peeters, voorzitter +32 494 85 25 93

BIJZONDERHEDEN OP DEZE LOCATIE

NVT
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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.

