CLUBNAAM

VC Retie

ADRES SPORTHAL

Boesdijkhofstraat 22, 2470 Retie

ALGEMEEN

REGISTRATIE

KLEEDKAMERS EN DOUCHES

RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS

WATER

SCHEIDSRECHTERS

Mondmaskers zijn verplicht voor iedere bezoeker boven de 12 jaar ten allen tijden. Er zijn 2
uitzonderingen:
1. als speler op het terrein
2. terwijl met al zittend consumeert in de cafetaria
Volg ook ten allen tijden het circulatieplan correct op. Dit wordt aangegeven met pijlen op de grond.
Dit is de enige manier dat wij ervoor kunnen zorgen dat de afstand bewaard kan worden.

Door de lokale overheid is registratie bij een bezoek verplicht. Bij binnenkomst in de sporthal zal u zich
moeten registreren door middel van het scannen van een QR code en daarna het formulier in te vullen.
Deze gegevens zullen conform de lokale richtlijnen maximaal 4 weken worden bijgehouden.
Onze cafetaria valt onder de algemene horeca regels. De uitbaters zijn verplicht van een eigen
registratie te doen.

Het betreden van kleedkamers die nog in gebruik zijn door een andere groep is verboden. Wacht voor
de wedstrijd even tot u een verantwoordelijke kan aanspreken of aangesproken wordt. Hij of zij zal u
naar de juiste kleedkamer wijzen. Na de match zal de coach van onze thuisploeg eerst de
verantwoordelijke contacteren om te kijken welke kleedkamer er na de wedstrijd genomen kan
worden. Wacht op het terrein tot er meer informatie is om drukte in de gangen te vermijden. Het is
niet zeker dat u dezelfde kleedkamer krijgt voor en na de wedstrijd. Neem daarom steeds alle spullen
mee uit de kleedkamer naar het speelterrein. De kleedkamers worden door de gemeente ontsmet
tussen elke groep.

Van de bezoekende ploeg laten wij 12 supporters per terrein toe. Ongeacht de grootte van de ploeg!
Het dragen van een mondmasker is ten allen tijden verplicht alsook het bewaren van de 1,5 meter
veiligheids afstand. Supporters mogen enkel plaatsnemen op de tribune en dus nergens blijven
rechtstaan. Niet in de gangen, niet langs het terrein, enkel al zittend op de tribune. Spreek dus op
voorhand af welke 12 personen er komen kijken. Wanneer dit aantal is bereikt moeten supporters
plaatsnemen in de cafetaria tot daar de maximale capaciteit is bereikt.

We vragen van elke speler om met een gevulde individuele drinkbus aan te komen in onze sporthal. Er
is bij ons momenteel geen voorziening om individuele flessen te vullen. VC Retie stelt per ploeg grote
flessen water ter beschikking om de individuele flessen mee te hervullen. Wanneer deze grote flessen
leeg zijn kan 1 iemand van de ploeg die gaan vullen op een centraal punt. Dit steeds met het dragen
van een mondmasker en bij terugkomst aan het terrein opnieuw de handen te ontsmetten.

Voor scheidsrechters zijn er geen afwijkingen t.o.v. de algemene richtlijnen.

CAFETARIA

Onze cafetaria wordt publiek uit gebaat. De algemene regels voor de horeca zijn dus van kracht. Luister
steeds naar de uitbaters om alles vlot te laten verlopen.

DRINGENDE INLICHTING CONTACTPERSOON

Yves Weyns - weynsyves@gmail.com - 0490564734
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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.

