CLUBNAAM

V.C. ZOERSEL

ADRES SPORTHAL

Kapelstraat 15, 2980 Zoersel

ALGEMEEN

Mondmasker is verplicht voor iedereen. Spelers mogen deze afdoen van zodra ze op het veld zijn.
Gelieve steeds rechts te houden in de gangen, de looplijnen staan aangeduid.

REGISTRATIE

Aan de inkom ligt een blad waar supporters zich verplicht dienen te registereren. Deze gegevens
worden 4 weken bijgehouden & nadien vernietigd. Zij worden enkel gebruikt indien we door de
gemeente Zoersel gevraagd worden om deze aan hen door te geven.

KLEEDKAMERS EN DOUCHES

RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS

WATER
SCHEIDSRECHTERS

Kleedkamers zijn beschikbaar NA de wedstrijd. Eén ploeg per kleedkamer - maximum 20 minuten om
wachttijden te beperken. Bezoekende ploeg staat zelf in voor ontsmetting van douchekranen - banken
- lavabo - deurklinken. Materiaal staat in de kleedkamer (coach thuisploeg helpt je verder indien iets
op is). Gelieve na het douchen even met de aftrekker erdoor te gaan, zodat iedereen een propere
kleedkamer heeft. Bij jeudgploegen vragen we aan de coach of iemand van de ouders om hierbij te
helpen

Aangeduide plekken op de tribunes in de zaal - rechtstaand in de zaal met respect voor de regels van
social distancing. Kijken vanuit onze cafetaria kan, maar er mag enkel gezeten worden en de ramen
naar de zaal toe zullen gesloten blijven. Mondmaskers zijn verplicht.

Kraantjes in de kleedkamers waar drinkenbussen gevuld kunnen worden. Er is geen flessenwater
voorzien.
Zij kunnen zoals steeds gebruik maken van de kleedkamers in het secretariaat.

CAFETARIA

Cafetaria is open volgens de regels van de horeca. Mondmaskers mogen af van zodra er is
plaatsgenomen aan tafel. Tafels & stoelen worden niet verschoven. Bediening gebeurt enkel aan tafel,
er kan enkel cash worden betaald.

DRINGENDE INLICHTING CONTACTPERSOON

Elize Van den Brande - secretaris@vczoersel.be - 0479/55.91.24

BIJZONDERHEDEN OP DEZE LOCATIE
DATUM LAATSTE UPDATE

13/09/2020

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.

