Update actuele corona maatregelen per 25 september ’21
Beste seniorleden, trimmers en juniorleden, beste ouder(s),
op basis van de maatregelen zoals door de overheid op 16 september weergegeven, vervallen per
zaterdag 25 september eigenlijk nagenoeg alle restricties rondom de corona maatregelen zoals we
die kennen binnen de sport omgeving.
Voor de duidelijkheid zetten we echter de belangrijkste, nog voor de hockeysport resterende,
maatregelen hieronder nog even op een rijtje:
1) basisregels: heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Was regelmatig je handen;
2) het hele clubhuis is vrij toegankelijk;
3) de horeca gelegenheid (bar) kent een coronatoegangsbewijs verplichting (vaccinatiebewijs,
herstelbewijs of testbewijs), indien er zittend eten en drinken genuttigd wordt in het
afgescheiden gedeelte voor horeca (kantine);
4) Om als hockeyvereniging geen coronatoegangsbewijs check te hoeven uitvoeren, zal er tot
nadere orde géén mogelijkheid zijn om binnen in het kantine gedeelte consumpties van de
bar te nuttigen maar dient dit te allen tijde buiten te gebeuren;
5) voor alle leeftijden gelden er tijdens de sportbeoefening géén belemmeringen qua
onderlinge afstand, daarbuiten geldt nog steeds voor 18+ een dringend advies m.b.t. 1,5
meter afstand;
6) voorafgaand aan en na afloop van een wedstrijd géén shake hands, maar gebruik als
alternatief de stickcheck;
7) Een trainer/coach heeft te allen tijde de bevoegdheid een speler naar huis te sturen indien
die twijfelt aan de gezondheid van de speler in relatie tot mogelijke corona gerelateerde
klachten;
8) Publiek is te allen tijde welkom op het sportpark tijdens trainingen en wedstrijden, met een
dringend advies voor 18+ om de 1,5 meter afstand te respecteren.
Let erop dat elke vereniging een eigen meer specifiek corona beleid kan hebben, dus anders of meer
uitgebreid dan het onze. Houdt daar bij een andere vereniging svp rekening mee, je bent immers te
gast. Dank voor jullie medewerking en heel veel plezier met het verdere verloop van de competitie!
Ageeth, Vincent, Winold, Dennis en Ruud

