Coronaregels voor betreden van ons complex en clubhuis.
Sinds 13 november 2021 gelden er nieuwe en aangescherpte maatregelen om het aantal
besmettingen terug te dringen, zoals een check op het Corona Toegang Bewijs (CTB) en geen
publiek bij trainingen en wedstrijden.
Ook wij vinden deze corona maatregelen uiterst vervelend, maar als wij willen blijven
voetballen, houd je dan aan deze regels.

Clubhuis
• Maandag tot en met vrijdag gesloten, behalve voor overleggen en vergaderingen mits de
ruimte tijdig is gereserveerd via de google agenda van de vereniging.
• Zaterdag is het clubhuis open tot uiterlijk 20.00 uur (vanaf 13.00 uur alleen voor eigen leden)
onder de volgende voorwaarden:
maak primair gebruik van de kiosk buiten voor je bestelling (beperkt assortiment),
geen CTB nodig;
leden van 18 jaar en ouder (geen publiek) alleen toegang op basis van een geldig CTB
en een bij de ingang verstrekt polsbandje;
verplicht zitten op de stoelen, bank of krukken. Dit geldt ook voor het dakterras.
als alle zitplaatsen bezet zijn kan de toegang geweigerd worden totdat er weer
zitplaatsen zijn;
gezien de beperkte zitcapaciteit is de toegang tot de kantine vanaf 13.00 uur beperkt
tot eigen leden (vanaf 18 jaar met CTB en voorzien van een bij de ingang verstrekt
polsbandje). Dit betekent dat wij de bezoekende teams verzoeken om na de
wedstrijd het complex te verlaten en gebruik te maken van de horecafaciliteiten bij
de thuisvereniging of de reguliere horeca.

Complex
Publiek is helaas niet meer welkom tijdens trainingen en wedstrijden. Alleen personen die
functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden hebben toegang. Dit betreffen naast de
spelers:
-leider;
-trainer/coach;
-verzorger;
-scheidsrechters en grensrechters;
-strikt noodzakelijke “rij-ouders” (bezoekende teams), dus beperk dit tot 3 a 4 personen);
-vrijwilligers zoals wedstrijdsecretariaat, complexbeheer en kantine/keuken vrijwilligers.
Voor gebruik van kleedkamers en clubhuis is vanaf 18 jaar en ouder een geldig CTB nodig.
Op zaterdagen is de kiosk buiten open als afhaalpunt voor eten/drinken (beperkt
assortiment) via een afgescheiden ingang, hiervoor is géén CTB nodig. Dit is bedoeld als
“doorstroom” locatie en niet om toch wedstrijden op afstand bij te wonen. Verlaat deze
locatie daarom na ontvangst of het nuttigen van uw consumptie.
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