CLUBNAAM

VC Retie

ADRES SPORTHAL

Boesdijkhofstraat 22, 2470 Retie

ALGEMEEN

REGISTRATIE

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 men 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.

KLEEDKAMERS EN DOUCHES

De kleedkamers in Retie zijn niet toegankelijk. Zowel voor als na de wedstrijd. Het wisselen van de
schoenen is verplicht aan de tribune alvorens het terrein te betreden.

RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS

Van de bezoekende ploeg laten wij 1 supporter per speler per terrein toe. 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 wie er per
speler komt kijken. Wanneer dit aantal is bereikt moet er buiten de sporthal gewacht worden.

WATER

SCHEIDSRECHTERS

We vragen van elke speler om met een gevulde individuele drinkbus aan te komen in onze sporthal. Er
is de mogelijkheid om een drinkfles te hervullen, maar we vragen om hier zo weinig mogelijk gebruik
van te maken daar dit lokaal gemengd is met de zaalwachter. Wanneer je toch gaat hervullen draag je
steeds het mondmasker en ontsmet je na terugkomst op het terrein je handen.

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

BIJZONDERHEDEN OP DEZE LOCATIE
DATUM LAATSTE UPDATE

23-10-2020

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.

