Regels start competitie Hockey Club Winschoten
De competitie staat weer op het punt van beginnen. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen hebben
we enkele regels opgesteld. Op deze manier hopen we dat we het seizoen op een normale wijze
kunnen laten verlopen. Mochten jullie het idee hebben dat iets verandert moet worden of beter kan
dan horen wij het graag.
1. In hoofdlijnen gelden de landelijke regels die ook door de KNHB zijn overgenomen
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
Vermijd drukte.
Was vaak je handen.
Uit oogpunt van sportiviteit en respect starten wedstrijden normaal gesproken altijd met
een line-up en vervolgens een 'shakehands' met tegenstanders en scheidsrechters. Op dit
moment is dat vanwege het coronavirus niet mogelijk.
2. Kleedkamers blijven gesloten. Hier kan de 1,5 meter niet gegarandeerd worden. De enige
uitzondering hierop is de keeper. Deze mag, indien noodzakelijk, wel gebruik maken van de
kleedkamers. Hij mag hier echter niet vergezeld worden door andere spelers
3. Teams komen zoveel mogelijk in sporttenue en douchen thuis
4. Per team is de coach verantwoordelijk als aanspreekpunt richting eigen club en tegenpartij
a. Teams worden verzocht, buiten het veld, niet te mengen met de andere aanwezige
teams
b. Indien men een uitwedstrijd speelt zal de coach, voor de wedstrijd, informeren naar de
regels bij de club waar we te gast zijn.
c. Rijd als gezin zoveel mogelijk zelf naar de club en naar uitwedstrijden. Mocht dat niet
lukken en je moet met iemand meerijden, overweeg dan het gebruik van mondkapjes.
5. Clubhuis is open voor toiletgebruik
a. Maximaal 1 persoon per keer
b. Na gebruik van het toilet, handen wassen en/of desinfecteren
c. Het toilet na gebruik reinigen met behulp van de aanwezige chloordoekjes
6. Publiek is welkom mist 1,5 meter gewaarborgd is. Wijs elkaar hier ook op
7. De gemeente kan langskomen om onze club te controleren en daar waar nodig boetes uit te
delen. Houd hier rekening mee.
Richtlijnen gebruik clubgebouw HCW.
Kantine inkomsten vormt een belangrijke inkomstenbron voor de club. Om toch de horecavoorziening
in gebruik te nemen hebben we het volgende bepaald.
Voor elk team hebben we een aanspreekpunt nodig voor de kantine commissie. De naam (namen )
dienen te worden aangeleverd door de coach van elk team. Dit noemen we een “barhoofd”. Het
barhoofd is het aanspreekpunt voor de kantine tijdens de reguliere thuiswedstrijden en wordt
toegevoegd aan de app groep van de kantinecommissie.
Vanuit de kantinecommissie worden de richtlijnen en aandachtspunten ten aanzien van het gebruik
van de kantine gecommuniceerd.
Het barhoofd is tijdens wedstrijden tijdig aanwezig, bemant de kantine gedurende de wedstrijd en ziet
toe op het naleven van Corona richtlijnen.
Is er geen barhoofd of vervanger aanwezig dan blijft de kantine gesloten.

HCW volgt de richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen voor eet- en drinkgelegenheid zoals die door
de NOC/NSF zijn opgesteld.
•

Reserveren en placeren; om in de kantine te kunnen verblijven moet je volgens de richtlijnen
een plaats reserveren en wordt je geplaats. Dit is niet haalbaar. Zorg er daarom voor
consumpties nadat ze zijn besteld aan de bar buiten worden genuttigd, en er niemand binnen
verblijft. Wil iemand perse binnen blijven dan moet hij of zij zitten met in achtnemen van de 1,5
afstand tot andere personen.

•

Bezoekers registreren en gezondheid verifiëren; dit gebeurt in de Lisa app

•

Er kan uitsluitend met pin worden betaald;

•

Zorg dat 1 persoon per tafel/team de bestelling doet aan de bar;

•

Schenk koffie in de hiervoor beschikbaar gestelde papieren bekers;

•

Vraag of men flesjes retourneert in het krat wat je bij de bar kunt neerzetten.

•

Verkoop zoveel mogelijk verpakte etenswaar;

•

Was regelmatig je handen en zorg voor de nodige hygiëne achter de bar.

•

Als je met meerdere personen achter de bar staat maak dan een taakverdeling zodat de 1,5
meter aangehouden kan worden;

•

Om de loop in de kantine te verminderen kun je er ook voor kiezen om een van de
openslaande deuren als uitgifte luik te gebruiken. Door een bartafel voor de ingang van de
deur te zetten creëer je een uitgifte luik van waaruit je producten kunt verkopen.

•

De kantine hoeft dan alleen voor toiletgebruik te worden betreden. Zie bij filevorming voor het
toilet toe op het in acht nemen van de 1,5 meter richtlijn.

•

Heb je zelf klachten regel dan vervanging en blijf thuis. Lukt het niet om voor vervanging te
zorgen meldt dit dan bij de coach.

