Bij de laatste persconferentie op 13 augustus is bekend gemaakt dat de meeste coronamaatregelen
voorlopig gehandhaafd blijven. We zetten de maatregelen op de club voor jullie op een rij:
Basisregels
We roepen iedereen op om alle overheidsrichtlijnen in acht te nemen en zich te houden aan
onderstaande basisregels:
•
•
•
•
•

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
1,5 m afstand van anderen.
Vermijd drukte.
Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
Schud geen handen.
Registratie bij trainingen en (oefen)wedstrijden
Voor toeschouwers tijdens trainingen en wedstrijden geldt de
verplichting van registratie via de QR-code of deze LINK.
!! Spelers, trainers en teambegeleiding hoeven zich niet te registreren.
Een leerpunt van de coronaperiode is dat er zonder toeschouwers bij
trainingen veel meer rust en focus was, dus we attenderen jullie graag
op ons terras bij de buitenbar.

Na-afloop van de Hockeyschool training drinken de kinderen nog een glaasje limonade. Dit doen zij
met de teammanager of hulpouder. De andere ouders en begeleiders wachten aan de bomenkant
op 1,5m afstand tot de kinderen klaar zijn.
Complex
• De kleedkamers en douches zijn open.
• De horeca is geopend.
• Langs de velden staan om de 1,5 meter witte lijnen.
Autoreizen
We moedigen spelers en publiek zoveel mogelijk aan om op de fiets naar de club te komen.
Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten,
wordt er vanaf 13 jaar een mondkapje gedragen. Check voor een uitwedstrijd vooraf wat de
regels/richtlijnen bij de bezoekende club zijn.
Speciaal voor de spelers
• Drink uit je eigen bidon.
• Fruit en koek voorverpakt.
• Voorlopig geen lunches voor CTH/SST AB teams spelend in de landelijke Top- en
Subtopklasse.
Samen sterk
Het blijft van groot belang dat wij hier samen de schouders onder
zetten. Neem je eigen verantwoordelijkheid door je aan de regels
te houden en durf ook elkaar eropaan te spreken als het
onverhoopt even misgaat.

