Host (gastheer/gastvrouw) taken.
Er zijn steeds 2 hosts ingeroosterd. Wissel om ongeveer het uur van plaats en
help elkaar indien nodig. De ene host bevindt zich in of in de directe nabijheid
van de hal beneden, de andere host bevindt zich in of in de directe nabijheid
van de wedstrijdtafel boven. Vanaf die plekken kunnen ze hun taken altijd op
juiste wijze verrichten.
1. Controleer of er nog voldoende middel in de desinfectiedispensers zit.
Vul bij indien nodig.
2. Reinig deurklinken om het uur.
3. Je ontvangt alle gasten inclusief HVAers. Men heeft alleen toegang als ze
geregistreerd hebben dat ze op bezoek komen. Men kan de registratie
aantonen door de bevestigingsemail te tonen. Spelers hoeven dat niet
want zij staan immers op het DWF geregistreerd.
4. Indien men wil zitten moeten ze bij de wedstrijdtafel een plek
reserveren.
5. Sporters die voor of na hun wedstrijd nog een consumptie willen
genieten moeten ook hun zitplaats reserveren.
6. Verwijs de sporters naar de kleedkamers en toeschouwers naar de
kantine.
7. Wijs ze op het houden van 1,5 meter afstand en de pictogrammen naast
de ingang en op de meterkast.
8. In de kantine is een routing aangeduid met gele tape. Deze routing is
verplicht voor iedereen.
9. Adviseer bezoekers om consumpties door 1 persoon per groep te laten
halen. Dat voorkomt onnodige drukte.
10.Zitplaatsen in de kantine en op de tribune/boventerras worden door de
host aangewezen telkens voor maximaal 2 uur.
11.Staanplaatsen zijn er uitsluitend langs de velden. De verticale delen van
het veldhekwerk staan 2 meter uit elkaar. Laat toeschouwers die als hulp
gebruiken bij het zoeken van een plekje.
12.Voor zitplaatsen binnen geldt dat vanaf het laatste fluitsignaal tot max
1,5 uur daarna bij wedstrijden van MB1 deze niet gereserveerd kunnen
worden door anderen dan spelers van MB1 en hun tegenstander. Dit
maakt gezamenlijk lunchen van deze teams mogelijk.
13.Sporters zijn tot zij het veld betreden en direct bij het verlaten van het
veld ook verplicht de regels na te leven van toeschouwers.
14.Toeschouwers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd
bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of

plotseling verlies van reuk of smaak; maar ook indien ze niet wensen te
registreren.
15.VERMOED JE DAT EEN SPORTER VERSCHIJNSELEN HEEFT, laat deze dan
wachten op een bankje buiten en bespreek dit met zijn/haar coach
16.spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen is niet toegestaan;
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