Sporthal de Sluis
1. Na aankomst bij de Sluis de rechter deur gebruiken en dan rechtdoor de sportzaal in. Geldt
natuurlijk niet als je eerst het sportcafé wilt bezoeken. Dan neem je de linker deur.
2. In de sportzaal mogen alleen die personen die direct of indirect betrokken zijn bij het sporten;
volleyballers, trainers, coaches, scheidsrechters en tellers;
3. Alle andere personen mogen niet in de sportzaal en moeten plaats nemen op de tribune; Geen
publiek toegestaan
4. Leden kunnen hun sportkleding, behalve schoenen, grotendeels thuis al aandoen. Dan hoeven ze
geen gebruik van de kleedkamer te maken. Na afloop van de wedstrijden kan men wel gebruik van
de kleedkamer maken, omdat er dan minder teams zijn
5. Bij binnenkomst moeten de contactgegevens geregistreerd worden op het registratieformulier. Wil
de contactpersoon van het team het formulier bij de wedstrijdleiding ophalen en dit later ingevuld
weer inleveren ! ( is ook per mail gestuurd)
6. De ORVWFO zorgt ervoor dat er bij de ingang van de zaal desinfecteermateriaal aanwezig is. En
per veld 2 flacons – plek van de teller en scheidsechter- . Natuurlijk mag je ook je eigen handgel
mee nemen;
7. Neem eigen inspeelballen mee!! ( is niet nieuw maar toch).
8. Neem geen kinderen mee! -Geen PUBLIEK
9. Scheidsrechters neem je eigen fluit en balpen/potlood mee. Deze worden niet beschikbaar
gesteld!
10. Binnen de sportzaal geldt de afstand van 1,5 meter niet, behalve in de kleedkamers;
11. Er kan gebruik gemaakt worden van de kleedkamer vanaf 18 jaar mogen maximaal 7 personen in
de kleedkamer i.v.m. de 1,5 meter afstand – dus dit betekent 1 team per kleedkamer. Dit punt is
nog een uitdaging. Advies is om thuis om te kleden en thuis te douchen.
12. In het sportcafé geldt ook de 1,5 meter volg de aanwijzingen van de beheerder op als er teveel
sporters naar binnen willen. Ook hier zijn desinfecteermiddelen beschikbaar. Maak even kennis met
onze nieuwe beheerders, ze zijn er ook voor ons!!
13. Na afloop van de wedstrijden zal de ORVWFO de door ons gebruikte materialen moeten
desinfecteren, zoals bijvoorbeeld de ballen, het net en de netpalen. De ballen zullen volgens de
richtlijnen van de NeVoBo gereinigd en gedesinfecteerd moeten worden met water en zeep.

Verder: gebruik je gezond verstand en wees tolerant. Samen lossen we dit op!

HOOGKARSPEL - Sporthal De Sluis in Hoogkarspel heeft per 1 juli nieuwe beheerders. De zussen Jeana en Linda
Hoogland nemen de sporthal samen met hun mannen René Wijsman en Marco Peerdeman over, waarbij Linda en
René het gezicht van de zaak worden.

