CORONA-AFSPRAKEN
SPORTHAL DE WITTE MOLEN
voor de bezoekers ifv wedstrijden
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versie 17/09/2020

Beste bezoeker
Via dit protocol willen wij jullie op de hoogte brengen van de coronamaatregelen die
van toepassing zijn in sporthal De Witte Molen in Sint-Niklaas. In functie van het vlotte
verloop van de wedstrijden vragen wij u dit document op voorhand door te nemen en
te verspreiden onder uw leden.
Indien u vragen heeft over deze maatregelen, neem dan gerust contact op met iemand
van het dagelijks bestuur.
We wensen jullie alvast een heel veilig en sportief seizoen toe!

Het dagelijks bestuur
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BASISREGELS
Dit zijn de basismaatregelen die we in acht nemen:

voel je je ziek, blijf thuis

1,5 m afstand houden

was regelmatig je handen
vermijd onnodig contact
(geen handen schudden na wedstrijd)

draag een mondmasker in de sporthal
(niet tijdens het sporten voor spelers en scheidsrechters)

breng je eigen drinkfles mee
(zet er je naam op)

beperk de tijd in de kleedkamers

ontsmet alles wat je gebruikt
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CORONA-coördinatoren
In de sporthal zal er per wedstrijd een CORONA-verantwoordelijk zichtbaar aanwezig zijn in
de zaal. U kan deze verantwoordelijke herkennen aan het fluo hesje.
Bij vragen kan u steeds bij deze persoon terecht.

SPORTACCOMMODATIE

In onze sporthal is het verplicht om een mondmasker te dragen! Dit geldt voor iedereen
boven de leeftijd van 12 jaar. Enkel tijdens de wedstrijd (en opwarming) mogen de spelers en
scheidsrechters hun mondmasker afnemen.
Bij het binnenkomen, ontsmet dan onmiddellijk je handen op de voorziene plaatsen.
In sporthal De Witte Molen is ook een looproute voorzien. De ingang tot het gebouw is
voorzien via de normale hoofdingang. De uitgang is voorzien ter hoogte van de andere trap
tussen hal 1 en hal 2. Volg de voorziene blauwe pijlen op de grond!
In de inkomhal van de hoofdingang zie je op het TV-scherm welke kleedkamer je moet
gebruiken. Je gaat via Hal 1 naar de kleedkamers.
Het Sportkaffee heeft een aparte in- en uitgang. De ingang van het Sportkaffee is via een
rechtstreekse (meest rechtse deur) ingang van de hoofdingang van de sporthal. De uitgang
van het Sportkaffee is via de gang van de toiletten in het Sportkaffee. Via die trap kom je
onmiddellijk aan de uitgang van het gebouw.
DRAAG EEN MONDMASKER! (niet tijdens het sporten voor spelers en scheidsrechter)
ONTSMET JE HANDEN BIJ HET BINNENKOMEN
VOLG DE LOOPROUTE
APARTE IN- EN UITGANG

WEDSTRIJD

Ben je ouder dan 12 jaar? Dan draag je een mondmasker. Je zet het mondmasker af als de
opwarming start. Na de wedstrijd zet je je mondmasker terug op.
Als je je ziek voelt, blijf dan thuis! Neem geen onnodige risico’s om andere clubleden te
besmetten. Verwittig in ieder geval tijdig je coach!
Kom niet te vroeg naar de sporthal. Voor wedstrijden zal een minimum opwarmingstijd van
20 min. voorzien worden. Je komt maximum 40 min. voor aanvang van de wedstrijd naar de
zaal.
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Breng je eigen drinkbus mee! Je kan zelf je drinkbus (her)vullen met de flessen water die
voorzien worden door de club.
Elke ploeg heeft zijn eigen tribune. De ouders/supporteren nemen plaats op de voorziene
plaatsen in de tribune. Houdt zo veel mogelijk de afstandsregel van 1,5 m in acht en de
supporters dragen steeds een mondmasker.
De afgevaardigden die een tafelfunctie opnemen zullen ook een mondmasker moeten
dragen.
Het gebruikte materiaal (ballen ed.) dient na de wedstrijd ontsmet te worden!
Er worden maximum 7 ballen uit het ballenrek genomen. Het ballenrek gaat daarna
onmiddellijk op slot! Dat zijn 3 ballen per ploeg + een wedstrijdbal.
De spelers wachten naast het terrein om het terrein te betreden tot die volledig ontruimd is
na de vorige wedstrijd en de spelersbanken, stoelen en wedstrijdtafel volledig ontsmet zijn.
Het contact tussen de wisselende ploegen moet zo veel mogelijk vermeden worden.
Tijdens de rust of na de wedstrijd wachten de ouders/supporters in het Sportkaffee of buiten
de sporthal. Er blijven geen ouders/supporters in de zaal na de wedstrijd.
Om het contact met de andere spelers zo veel mogelijk te vermijden, worden er bij aanvang
van de wedstrijd GEEN handen geschud. Dit is van toepassing voor spelers, tafelofficials en
scheidsrechters. Dit is tevens ook voor alle supporters.
Bij wedstrijden mogen de kleedkamers/douches wel gebruikt worden maar beperk na de
wedstrijd zo veel mogelijk de tijd in de kleedkamers. Het is aangeraden om in de kleedkamers
voetslippers te dragen. We raden aan om in kleinere groepen te douchen bv. slechts 5
personen telkens in de kleedkamer en max 2 in de doucheruimte.
Bij elke wedstrijd houden we een aanwezigheidslijst bij van ALLE supporters. Bij het
binnenkomen van de zaal zal er een lijst liggen waar iedereen verplicht is, om zich te
registeren. Bij het binnenkomen van HAL 1 zullen er registratielijsten per terrein liggen. Iedere
supporter vult hier zijn/haar gegevens in.
VOEL JE JE ZIEK, BLIJF THUIS
KOM NIET TE VROEG NAAR DE ZAAL
BRENG JE EIGEN DRINKBUS MEE
MAX 7 BALLEN (3 per ploeg + wedstrijdbal)
EIGEN TRIBUNE VOOR SUPPORTERS PER PLOEG
GEEN HANDEN SCHUDDEN VOOR DE WEDSTRIJD
BEPERK DE TIJD IN DE KLEEDKAMERS
VERPLICHTE REGISTRATIE VOOR IEDEREEN
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COACH

In de sporthal draag je steeds een mondmasker! Als je tijdens de training/wedstrijd de
1,5 m afstandsregel kan aanhouden, kan je tijdelijk je mondmasker afdoen.
Na
training/wedstrijd zet je onmiddellijk terug je mondmasker op!
Behoudt in de mate van het mogelijke zo veel mogelijk de 1,5 m afstand tot het terrein.
Vermijd het roepen/schreeuwen tijdens de wedstrijden.
Vermijd onnodig fysiek contact met je spelers bv. geen handshakes…

DRAAG MONDMASKER IN SPORTHAL
VERMIJD ROEPEN
1,5 M AFSTAND
VERMIJD ONNODIG FYSIEK CONTACT

SUPPORTERS

In de sporthal draag je steeds een mondmasker! Ontsmet je handen als je de sporthal binnen
komt. Volg de looproutes in de sporthal!
Supporters zijn in sporthal De Witte Molen zeker welkom.
Houdt zo veel mogelijk de afstandsregel van 1,5 m in acht.
Voor de wedstrijd kom je pas naar het wedstrijdterrein als de vorige wedstrijd volledig
afgewerkt/ontsmet is. Zo vermijden we te veel contact tussen wisselende ploegen.
Elke ploeg heeft zijn eigen tribune. Volg hiervoor de voorschriften van de sporthal.
Elke supporter is verplicht zich te registreren bij het binnenkomen in HAL 1.

DRAAG MONDMASKER IN SPORTHAL
VERMIJD ROEPEN
1,5 M AFSTAND
ELK TEAM = EIGEN TRIBUNE
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