TIJDELIJKE MAATREGELEN MHCB800
Algemeen:
1. Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte, houdt afstand van elkaar
2. Heb je gezondheidsklachten (verkouden, keelpijn, etc) blijf dan thuis en laat je zo snel
mogelijk testen bij de GGD (bel 0800 1202)
3. Heeft een huisgenoot koorts of last van benauwdheid, blijf dan thuis
4. Tijdens trainingen, op het veld, hoeven spelers tot 18 jaar onderling geen 1,5 meter afstand
te houden
5. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat er altijd 1,5 meter afstand moet worden
gehouden van anderen (verplicht voor 13+ en zoveel mogelijk voor jeugd tot en met 12 jaar)
6. Het dragen van een mondkapje in publiek toegankelijke binnenruimtes (waaronder het
clubhuis) wordt dringend geadviseerd
7. Er zijn geen bezoekers/toeschouwers toegestaan op het gehele terrein
Terrein/terras:
1. Stal je fiets/scooter buiten de poort, dus niet op het terrein, en laat ruimte richting de poort
voor hulpdiensten
2. Volg aangegeven looproutes en respecteer afscheidingen en afzettingen
3. Iedereen (18+) houdt altijd 1,5 meter afstand van anderen
4. Er mogen geen consumpties genuttigd worden op het terras of elders op het terrein; alleen
een tussendoortje of drinken mag genuttigd worden in de loop naar het veld of richting de
uitgang
5. Volg aanwijzingen op van de aanwezige toezichthouder
Clubhuis/kleedkamers:
1.
2.
3.
4.

Er worden geen consumpties verkocht in het clubhuis
Er mogen geen zelf meegebrachte consumpties worden genuttigd in het clubhuis
Er vindt geen enkele vorm van teambespreking plaats in het clubhuis
Alleen voor noodzakelijk overleg is het clubhuis geopend (commissies, bestuur, etc) onder
voorbehoud van goedkeuring door het bestuur en rekening houdend met alle overige
maatregelen: aanvragen moeten minimaal 48 uur vooraf gedaan worden via
secretariaat@mhcbemmel800.nl
5. Alle kleedkamers zijn gesloten
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Sport – Algemeen
1. Registreer je aanwezigheid vooraf in MIJN MHCB800 of de mobiele app voor trainingen en
oefenwedstrijden
2. Omkleden en douchen doe je thuis
3. Neem bij voorkeur je eigen bidon mee; bij gebruik van teamkratten zorg je dat je geen bidons
uitwisselt met anderen
4. Keepers: maximaal 1 persoon tegelijk in de lockergang; alleen tas pakken of opbergen, geen
materialen uitwisselen met anderen
5. Niet snuiten/spugen op het veld
6. Vermijd onnodig fysiek contact (huddle, vieren van doelpunten, bij wisselen)
7. Wees creatief met het maken van teamfoto’s (ook op het veld) want ook hier geldt voor 18+
natuurlijk de afstandsregel
8. Na afloop van je training of oefenwedstrijd: verlaat zo snel mogelijk het terrein
9. Volg aanwijzingen op van trainers en toezichthouders
Sport – Wedstrijden
1. Er vinden geen competitiewedstrijden plaats
2. Oefenwedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan
3. Oefenwedstrijden tussen teams van MHCB800 onderling, op ons eigen sportpark, zijn
toegestaan voor junioren (t/m A-teams)
4. Teambesprekingen vinden buiten plaats
5. Bij start van de oefenwedstrijd vindt er geen line-up/handshake/stick-tik plaats
6. In en rond de dug-out wordt door teambegeleiders (18+) 1,5 meter afstand gehouden van
anderen
7. In de rust blijven teams op het veld
8. Volg de aangegeven routes bij het betreden en verlaten van de velden
Teambegeleiding
1. Teambegeleiders (coaches, trainers, managers) zien er zoveel mogelijk op toe dat de teams
zich aan de geldende maatregelen houden
2. Teambegeleiders houden zich strikt aan de maatregelen zoals die voor onze club zijn
vastgesteld en breiden deze niet naar eigen inzicht uit
3. Kijk voor meer informatie op de website van de KNHB (specifiek de veelgestelde vragen). Bij
overige vragen of twijfels kun je je in eerste instantie richten tot
secretariaat@mhcbemmel800.nl

