
 

Beste leden, ouders, vrijwilligers en relaties, 

Door de Corona uitbraak zijn wij ten opzichte van de kantine, terras en de kleedkamers  

gehouden aan de volgende maatregelen : 

KLEEDKAMERS 

- In de kleedkamers is maximaal ruimte voor 7 spelers. 

- Hierdoor krijgt elk team van 18 jaar en ouder de beschikking over 2 kleedkamers. 

- Na de wedstrijd mag er door slechts 1 persoon tegelijk gedoucht worden in de 

kleedkamer.  

- Als blijkt dat men zich hier niet aan houdt, worden de douches afgesloten en kan er niet 

gedoucht worden. 

- Wedstrijdbesprekingen mogen niet in de kleedkamers gehouden worden en moeten dus - 

tijdens de warming- up - op het veld gehouden worden. 

- De leider dient zich (alleen) te melden in de ontvangstruimte. 

- Maximaal  toegestaan aantal personen in de ontvangstruimte bedraagt 4. 

- Zijn er al 4 mensen, wacht even tot er iemand klaar is. 

- Voor de kleedkamers is een sleutelgeld vereist van € 5,00 per kleedkamer.  Dit bedrag 

ontvangt u weer na de wedstrijd terug na inlevering van de sleutels. 

- In de gangen van de kleedkamers geldt éénrichtingsverkeer;  is met bewegwijzering 

aangegeven. 

KANTINE EN TERRAS 

- De kantine is open, maar volg ook hier de bewegwijzering. 

- Aan de bar staan stippen aangegeven op 1,50 meter van elkaar. Ga niet tussen deze 

stippen aan de bar staan, want u wordt daar niet geholpen. 

- Betalingen bij voorkeur per pin. 

- Door deze maatregelen zal het langer duren, voordat u geholpen wordt, maar vragen 

hiervoor uw begrip. 

- U kunt in de kantine alleen gebruik maken van de aangegeven zitplaatsen; blijven staan is 

niet toegestaan.  

- Supporters cq bezoekers, die in de kantine of op het terras plaatsnemen, worden verzocht 

hun contactgegevens in te vullen en achter te laten. Formulieren hiervoor liggen op de 

tafels. Men kan zich ook middels een QR code bij de ingang of op het formulier, dat op 

de tafels is bevestigd, digitaal aanmelden of middels deze link : 

Https://terrasregistratie.nl/gast/BPB60M8Y0NNE 

Al deze gegevens worden automatisch 2 weken na dato vernietigd en niet 
doorgegeven aan derden !!!!! 

- Spelers hoeven zich niet te registreren, aangezien zij al op het wedstrijdformulier 
zijn vermeld en derhalve bekend zijn. 

- Wanneer de tafels allemaal bezet zijn, moet u buiten wachten, totdat er weer plaats is. 

- Buiten hebben wij een groot terras, waar ook nog een aantal zitplaatsen is gerealiseerd. 

- Bier wordt geserveerd in plastic wegwerpglazen en frisdrank in blik. Gelieve glazen en 

blikjes, na gebruik te deponeren in de oranje afvalbakken, die overal in kantine en terras 

geplaatst zijn. 

LANGS DE VELDEN 

Een ieder wordt verzocht langs de lijn 1,50 meter afstand in acht te nemen. 

Als iedereen zich aan genoemde regels houdt, kunnen we hopelijk starten aan een zo normaal 

mogelijk seizoen. 

https://terrasregistratie.nl/gast/BPB60M8Y0NNE

