Corona-protocol Sportaccomodatie ’t Timpke/Kerkemeijer Gemini
Naast en in lijn met de algemene richtlijnen van het RIVM en het protocol verantwoord
sporten van het NOC*NSF gelden er in ’t Timpke specifieke protocollen. Die voor
bezoekende teams, toeschouwers en scheidsrechters zijn onderstaand te vinden. Wij
verzoeken jullie deze goed door te nemen, voordat je ons bezoekt.

Bezoekende teams
•
•
•
•
•
•
•
•

Helaas hebben we voor toeschouwers van bezoekende teams geen plaats in de hal.
Voor chauffeurs zijn enkele plaatsen beschikbaar.
De trainer/leider van het team meldt zichzelf bij de receptie van ’t Timpke. Spelers en
chauffeurs blijven buiten wachten. De trainer/leider is verantwoordelijk voor een upto-date presentielijst (i.v.m. contactonderzoek) en geeft alleen de aantallen door.
De trainer/leider dient dan ook door te geven of het team na afloop gebruik wenst te
maken van de kantine. Als er geen reservering is gemaakt, kan er geen gebruik
gemaakt worden van de kantine. Vol = vol.
Het team en de chauffeurs kunnen via de zij-ingang de zaal betreden.
Teams kunnen gebruik maken van de toegewezen kleedkamers. Denk hierbij wel aan
de 1,5 meter. Het is dus niet mogelijk met het hele team tegelijk de kleedkamer te
betreden.
Laat geen spullen in de kleedkamer liggen.
Teams die gereserveerd hebben kunnen na afloop via de hal de kantine betreden.
Het is niet de bedoeling dat er op andere momenten heen en weer gelopen wordt
tussen de kantine en de hal.
Teams die niet gereserveerd hebben dienen de hal weer via de zij-ingang te verlaten.

Toeschouwers
•

•

•
•
•
•
•
•

Helaas hebben we voor toeschouwers van bezoekende teams geen plaats in de hal.
Voor chauffeurs zijn enkele plaatsen beschikbaar en hoeven zich niet vooraf aan te
melden.
Thuissupporters moeten zich via onze facebookpagina online aanmelden voor
wedstrijden. Helaas beschikken wij maar over 30 zitplaatsen. De eerste 30 supporters
die zich hebben ingeschreven krijgen een plaats toegewezen, waarbij er voorrang
wordt verleend aan sponsoren en leden van de “De club van 50”. Als er
jeugdwedstrijden zijn zal er voor minder dan 30 supporters plek zijn, omdat plaatsen
gereserveerd zullen worden voor chauffeurs van bezoekende teams.
Betreed de sporthal via de zij-ingang. Dus niet via de hoofdingang/receptie.
Meld je alleen bij de receptie als je na de wedstrijd een drankje wil drinken in de
kantine. Hier moet je namelijk voor reserveren.
Neem plaats op een plek op de tribune. Staan is niet toegestaan.
Houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen.
Als toeschouwer mag je gebruik maken van de wc achterin de hal. Dus niet van de wc
in de kantine.
Gedurende je verblijf in de sporthal mag je niet naar de kantine.

•

Verlaat de hal niet later dan het aangegeven tijdstip weer via de zij-ingang. Behalve
als je voor de wedstrijd een plek hebt gereserveerd in de kantine, dan mag je
binnendoor lopen.

Scheidsrechters
•
•
•
•
•
•

Kom pas naar de hal op het tijdstip dat het inspelen gaat beginnen.
Betreed de sporthal via de zij-ingang. Dus niet via de hoofdingang/receptie.
Meld je alleen bij de receptie als je na de wedstrijd een drankje wil drinken in de
kantine. Hier moet je namelijk voor reserveren.
Achter in de hal is de kleedruimte voor de scheidsrechter. Hier is ook het toilet waar
je gebruik van kunt maken.
Gedurende je verblijf in de sporthal mag je niet naar de kantine.
Verlaat direct na de wedstrijd de hal weer via de zij-ingang. Behalve als je voor de
wedstrijd een plek hebt gereserveerd in de kantine, dan mag je binnendoor lopen.

