CLUBNAAM

VC Tesla Lint

ADRES SPORTHAL

CC De Witte Merel, Liersesteenweg 25, 2547 Lint

ALGEMEEN

We volgen de algemene richtlijnen. Iedereen +12 draagt een mondmasker, behalve de spelers op het veld. Bij
het betreden en verlaten van de sporthal worden de handen ontsmet. Binnen de sporthal worden de
richtingspijlen gevolgd. Wanneer er al een wedstrijd bezig is, wordt er buiten de sportzaal gewacht tot het
volledige veld ontruimd is. Tussen de wedstrijden worden de ballen ontsmet.

REGISTRATIE

Er is geen apart registratiesysteem. De gegevens die op het wedstrijdblad staan, worden als contactgegevens
gebruikt.

KLEEDKAMERS EN DOUCHES
RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS
WATER
SCHEIDSRECHTERS

De kleedkamers kunnen gebruikt worden, maar er kan niet gedouchet worden.
Toeschouwers zijn niet toegelaten in de sportzaal, ze kunnen terecht in het cafeteria.
De spelers brengen een eigen drinkbus mee. Er is een watertap aanwezig in de sporthal.
De scheidsrechters kunnen terecht in de scheidsrechterskleedkamer. Daar kan gedouchet worden.

CAFETARIA

Toeschouwers zijn niet toegelaten in de sporthal. Er is wel een cafetaria waar maximaal 60 personen binnen
kunnen. Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden om de Corona maatregelen te kunnen respecteren.
Dat houdt in dat niet iedereen vanuit de cafetaria de matchen zal kunnen volgen. Als de cafetaria volzet is, is
er nog een extra beperkte ruimte buiten, waar tenten staan om mensen te ontvangen. Als die plaatsen bezet
zijn, zal de cafetaria de overflow van mensen moeten weigeren. Om iedereen maximaal de kans te geven om in
de cafetaria te kunnen, raden wij bezoekers aan om na de match meteen huiswaarts te gaan, zodat de
volgende 'toeschouwers' voor de nieuwe matchen ook hun plek krijgen binnen de cafetaria. Wij danken u
voor uw begrip.

DRINGENDE INLICHTING CONTACTPERSOON

secretarisvvb@teslalint.be

BIJZONDERHEDEN OP DEZE LOCATIE

geen

DATUM LAATSTE UPDATE

15/09/2020

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.

