After Training Rules
De seniorenteams hebben de wens om na de training een drankje te doen. Op de
vrijdagavond is het drankje bij voorkleur een avondje die som tot in de kleine uurtjes
doorgaat.
Helaas maken de voorschriften en protocollen rondom corona dit onmogelijk.
Voor senioren geldt dat ieder die ouder is dan 17 een afstand t.o.v. een ander moet
aanhouden van 1,5 meter. Hierdoor kunnen we in het clubhuis geen groep ontvangen die
groter is dan 34 personen. En indien we een groep van die orde van grootte ontvangen moet
toezicht op de handhaving zijn geregeld.
Helaas wordt de beperkte vrijwilligerscapaciteit al zwaar benut en opgerekt om de
wedstrijddagen te bemensen en daardoor normaal doorgang te laten vinden. Daardoor is er
voor opening clubhuis op trainingsdagen geen capaciteit.
Wat kan er dan nog wel!
Elk team wijst een vertegenwoordiger aan. Deze verzamelt de bestelling. Na de training gaat
de teamvertegenwoordiger naar de bar en haalt voor het team een drankje. Deze drankjes
schenken we in plastic. De teamvertegenwoordiger rekent af en neemt de drankjes mee
naar buiten. Dit buiten is niet op de tribune en niet op het dakterras en zeker niet in de
kleedkamer. Na het nuttigen mogen de teams best nog even blijven hangen maar dit hangen
duurt geen uren. Alle bekers en eventuele pitchers worden op de daarvoor geplaatste
terugbrengvoorziening neergezet en dus opgeruimd. De trainingen eindigen rond 22.00 uur
en het terrein en het gebouw zijn dan ook afgelsoten en leeg rond 23:30 uur.
Wat kan er zeker niet!
In het clubhuis blijven hangen of nuttigen van alcoholische dranken.
Zelf dranken (al of niet alcoholosich) meebrengen en nuttigen.
Dranken of voedsel laten bezorgen en nuttigen.

Wedstrijden
Er zijn steeds 2 hosts ingeroosterd. Deze verzorgen de plaatsing en reservering
van de zitplaatsen.
Ook voor de zondag geldt dat er geen staanplaatsen op terras of binnen zijn.
Wil je met je team en tegenstander na de wedstrijd een drankje doen op terras
of in kantine dan reserveert iedere speler zijn/haar zitplaats bij de host. En
geeft hij/zij contactgegevens af voor de coronaregistratie.
Gebruik je gezonde verstand!
Houd onderling 1,5 meter afstand.
Was regelmatig je handen.
Wil je dat allemaal niet en toch een drankje dan blijf je rond het veld staan op
tenminste 1,5 meter afstand tot een ander. Per team haalt 1
vertegenwoordiger de drankjes, rekent af en deelt deze uit.
De teamhap is zolang de coronaregels bestaan uitgesloten. Ook de zelf
meegebrachte teamhap is niet toegestaan. Overdrachtsrisico is groot en
oncontroleerbaar.
Houd iemand geen afstand of zich anderszins niet aan de regels dan geldt
maximaal 1 keer waarschuwen en anders vertrekken. Informeer een host of
doe dit samen.
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.
Sporters zijn tot zij het veld betreden en direct bij het verlaten van het veld ook
verplicht de regels na te leven van toeschouwers.

Handig om te weten!
Bij de buitendeur van de kleedkamers vind je onze AED, Ice-packs en EHBOtrommel.

