Protocol VV De Hooiberg en Sporthal De Hooiberg
Veilig en verantwoord wedstrijden spelen in Sporthal de Hooiberg
Het is zover! We mogen en kunnen weer volleyballen. Uiteraard wel met inachtneming van de geldende
regelgeving. Daarom aan al onze leden en tegenstanders het dringend verzoek je te houden aan onderstaand
protocol. Zo zorgen we er samen voor dat we niet alleen een sportief maar ook een veilig en gezond seizoen
tegemoet gaan. Voor meer informatie over het protocol van het NOC*NSF en de NEVOBO verwijzen we je
graag door naar onze website www.vvdehooiberg.nl.
Algemeen
•
•
•

•

Leden van VV De Hooiberg en bezoekers van Sporthal De Hooiberg zijn verantwoordelijk voor het
naleven van de Coronamaatregelen.
Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. Gedurende de test blijf je thuis. Teamgenoten mogen wel
volleyballen.
Als een wedstrijd i.v.m. corona niet door kan gaan, dan het vriendelijke verzoek aan uitspelende teams
om dit tijdig door te geven via secretaris@vvdehooiberg.nl. Last minute afmeldingen kunnen
telefonisch gemeld worden bij Sporthal de Hooiberg, telefoonnummer: 0570- 56 15 41.
De sportkantine is gesloten en niet toegankelijk voor spelers en publiek.

Adviezen m.b.t. het gebruik van mondkapjes (vanaf 13 jaar en ouder)
•
•
•
•

Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen in de sporthal mondkapjes.
Mondkapjes van spelers en coach mogen af zodra begonnen wordt met de warming-up.
Tellers, zaalwachten en iedereen die toestemming heeft om tijdens de wedstrijd in de sporthal
aanwezig te zijn, draagt een mondkapje.
Spelers die voor langere tijd op de bank zitten, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.

Gebruik materialen
•
•

Al het materiaal wordt na elke wedstrijd gedesinfecteerd door het thuisspelende team van VV de
Hooiberg en de beheerder van de sporthal.
Indien een bal in aanraking met het gezicht komt, dient zowel de bal als het gezicht direct ontsmet te
worden (geldt alleen voor seniorenteams)

Aantal bezoekers tijdens wedstrijden
•

Geen toeschouwers/publiek toegestaan tijdens wedstrijden en trainingen.
Uitzondering bij jeugdwedstrijden t/m 17 jaar voor bezoekende teams: chauffeurs (maximaal
2 per CMV team en 3 per jeugdteam) vallen onder teambegeleiding en worden niet gezien als
toeschouwers. Zij mogen tijdens de wedstrijd aanwezig zijn op de tribune, waarbij een maximum
aantal van 20 personen wordt gehanteerd. Op de tribune dient men zich te houden aan de 1.5 meter
afstand.

•

In de zaal zijn, naast de volleyballers, zo min mogelijk mensen aanwezig. Dat houdt in één
scheidsrechter, één teller en één coach. Uitzondering hierop zijn wedstrijden van de N3 en N4. Tijdens
deze wedstrijden mogen 2 coaches aanwezig zijn.

Gebruik kleedkamers en zalen
•
•
•
•
•
•

Lees voor het betreden van de sporthal de informatie bij de hoofdingang. Hier is te lezen welke
kleedkamer en welke ingang elk team mag gebruiken.
Per kleedkamer zijn maximaal 10 personen toegestaan.
Kleedkamers mogen maximaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd betreden worden.
Tijdens wedstrijden wordt niet van kant gewisseld.
Douchen na afloop van de wedstrijd is toegestaan. Hierbij mogen maximaal vier personen tegelijk
douchen.
Elk team dient binnen 15 minuten na afloop van de wedstrijd de kleedkamer te verlaten.

