Informatie voor teams
Geldig vanaf 13 november 18:00 uur

Vanaf zaterdag 13 november vanaf 18.00 uur gelden er nieuwe verscherpingen van de coronamaatregelen. Er mag geen publiek meer aanwezig zijn bij amateursport en professionele sport.
Horeca, waaronder sportkantines, mogen maximaal geopend van 06.00 - 20.00 uur.
Ook is hier een coronatoegangsbewijs (CTB) en vaste zit plek verplicht.

De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het
sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
Daar waar geen coronatoegangsbewijs (CTB)-plicht geldt, is het houden van 1,5 meter afstand
verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder;
Publiek bij trainingen en wedstrijden is niet toegestaan;
Kantines zijn gelijkgesteld aan de “gewone” horeca. Dat betekent dat ook deze om 20.00 uur
gesloten dienen te worden. Zij mogen overigens vanaf 06.00 ’s ochtends open zijn;
- CTB plicht vanaf 13 jaar
- Placering in de kantine en op buitenterras is verplicht;
Afhalen van consumpties in de kantine valt niet onder de CTB-plicht, maar een mondkapje is dan
wel verplicht;
Bij het betreden van een binnen locatie (kleedkamergebouw/kantine/toiletruimte) op een
sportlocatie geldt dat een CTB verplicht is vanaf 18 jaar;
De CTB-verplichting geldt niet voor sporters, maar ga je naar de kantine, kleedkamer of het toilet
dan is het coronatoegangsbewijs wel van toepassing;
De CTB-verplichting geldt niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of
bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals,
trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.
Het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de
sportactiviteit;
Na afloop is het mogelijk om te douchen. Het verzoek is echter wel om de douchetijd zo kort
mogelijk te houden;
Wij verstrekken tijdelijk geen limonade in de rust;
Uitgangspunt bij uitwedstrijden is strikt noodzakelijke “rijouders”. De rijdouders zijn zogenaamd
functioneel. Zij hoeven daarom geen CTB te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca wel.
Raadpleeg voor vertrek de website van de te bezoeken vereniging voor de daar geldende
maatregelen.
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