Joepie, we mogen weer sporten!
Daar zijn wel regels voor opgesteld door de regering, sportbonden, gemeenten en ook door
RKC Wion zelf. Lees de belangrijkste regels hieronder goed door en hou je eraan zodat we
met zijn allen weer kunnen genieten van het sporten.
Update per 26 augustus: Hieronder zijn de regels versimpeld weergegeven..

Algemeen:
•
•
•

Iedereen die naar het complex komt, heeft het protocol van het NOC*NSF (Protocol
verantwoord sporten kinderen en jeugd) én hun eigen sportbond (KNKV, NHV, BNL, enz.)
(samen met ouders) gelezen. Zie hiervoor ook het kopje “Links”
Iedereen die naar het complex komt is bekend met de regels die door het RIVM zijn
uitgevaardigd
Gebruik je gezonde verstand

Complex:
•
•
•

Beide hekken mogen zowel als in- als uitgang gebruikt worden. Hou rekening met de
voorrangregels (zie borden)
Het terras is afgebakend. Als men daar gebruik van maakt, dient men een zitplek te hebben
Per kleedkamer zijn maximaal 6 personen van 18 jaar en ouder toegestaan

Kantine (binnen en terras):
•
•
•
•
•
•

In het binnen gedeelte van de kantine is ruimte voor maximaal 46 personen (excl personeel)
Op het terras is ruimte voor maximaal 50 personen
Bij gebruik van de horeca dient men zich te registreren voor eventueel bron- en
contactonderzoek door de GGD
Bezoekers van zowel kantine als terras zijn verplicht te gaan zitten
De in- en uitgang zijn duidelijk aangegeven
De keuken is voorlopig gesloten voor de reguliere verkoop

Trainers:
•
•

Trainers houden 1,5 meter afstand van kinderen vanaf 13 jaar en van elkaar
Na afloop van de training zorgen de trainers dat alle materialen gedesinfecteerd én
opgeruimd (of overgedragen aan een volgende groep) worden

Bezoekende sporters:
•
•

Bezoekende teams dienen zo snel mogelijk na de wedstrijd het complex te verlaten. Er mag
natuurlijk wel gedouched worden en een drankje genuttigd worden
Bij gebruik van de horeca is 1 registratie per team voldoende

Links:
•

https://nocnsf.nl/sportprotocol

