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KLEEDKAMERS EN DOUCHES

RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS
WATER
SCHEIDSRECHTERS
CAFETARIA
DRINGENDE INLICHTING CONTACTPERSOON

havoc
Wavervelden 12,olv Waver

overheidsrichtlijnen
op voorhand doorgeven via email:elsvolley@hotmail.com

Kleedkamers (geen douches!) zijn beschikbaar in code geel, maar probeer dit tot een absoluut
minimum te beperken.Als er toch gebruik wordt gemaakt van een kleedkamers gelden de volgende
afspraken:
• Informeer en overleg indien nodig met de zaalwachter over het gebruik van een kleedkamer.
• Douchen wordt in september nog niet toegestaan, noch voor jeugd noch voor volwassenen,
noch voor trainingen noch voor wedstrijden.
• Er wordt slechts één sportbubbel per kleedkamer toegelaten. Het is aan de clubs om dit te
organiseren voor hun sporters en teams.
• Gebruik de kleedkamer maximum 30 minuten. Om onze zaalwachters de kans te geven de
hygiëne te vrijwaren hebben zij tijd en verwachten we dat hier strikt aan gehouden wordt!
• Voor en na gebruik dienen alle contactpunten (klinken, banken, kraan, kapstokken, …)
gedesinfecteerd te worden door de gebruiker. Het nodige materiaal wordt voorzien.
Assisteer jonge kinderen indien nodig.
• Laat geen materiaal achter in de kleedkamers inclusief kledij, ook niet tijdens het sporten.
De sportzakken worden aan de kant gezet in de sportzaal. Voorzie een ruime zak waar al het
persoonlijk materiaal in kan.

Toeschouwers kunnen (indien de capaciteit het toelaat) in de zaal, indien ze gaan zitten (en blijven zitten) en op het toeschou
Persoonlijk materiaal, zoals ook drinkbussen of waterflessen worden niet gedeeld. Neem je eigen drinkbus mee.
in uitrusting naar de sporthal komen,na de wedstrijd is kleedkamer beschikbaar.zelf te reinigen.
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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 platform van Volley Antwerpen zodat iedereen op deze locatie het overzicht kan raadplegen.

