Verscherping regels en
richtlijnen m.b.t. Covid-19
Beste leden, ouders/verzorgers,
Vanaf vandaag, 29 september, zullen er striktere regels zijn m.b.t. het terugdringen van de verspreiding
van Covid-19. Deze nieuwe regels en richtlijnen hebben een flinke impact op ons als verening. Het
goede nieuws is dat we nog steeds mogen basketballen! Wel vragen wij iedereen om bij trainingen
en/of wedstrijden de volgende regels en richtlijnen in acht te nemen.

Trainingen:
•
•

•

•

Bij trainingen ben je maximaal 5 minuten van tevoren omgekleed aanwezig.
Na een training mag er worden gedoucht. Leden met een leeftijd van 18+, mogen maximaal
met 6 leden gelijktijdig in een kleedlokaal zitten. Tevens dienen zij de 1,5 meter afstand tot
elkaar te respecteren.
Ouders mogen niet meer aanwezig zijn in de zaal of op de tribune gedurende een training.
o Helaas is ook het X-Sportcafé dicht op last van de overheid. Wij vragen ouders dan ook
tussentijds in de auto te wachten of naar huis te gaan.
Na afloop van een training wordt alle leden verzocht direct naar huis te gaan en niet samen te
scholen in of rondom de sporthal!

Thuiswedstrijden:
•

Wedstrijden worden gespeeld zonder publiek.

Uitwedstrijden:
•
•
•

•

Wij adviseren alle leden om een mondkapje te dragen tijdens de reis naar een wedstrijd toe,
de chauffeur mag eisen dat leden die met hem/haar mee rijden een mondkapje dragen.
Leden gaan omgekleed in wedstrijdtenue naar de uitwedstrijd toe. Dit voorkomt onnodige
gebruik van de kleedlokalen.
Wedstrijden worden gespeeld zonder publiek. Als bij een jeugdteam een ouder de rol van
chauffeur heeft vervuld, dan mag deze persoon wel naar binnen. Het dragen van schoen
hoezen of sportschoeisel is dan wel een vereist.
o Voorbeeld: U16 heeft een uitwedstrijd waarbij 3 ouders hebben gereden. Alle 3 deze
ouders mogen in de sporthal aanwezig zijn gedurende de wedstrijd. Alle ouders zorgen
ervoor dat ze de 1,5 meter afstand tot elkaar respecteren.
Na afloop is het afhankelijk van de richtlijnen van de betreffende sporthal of douchen tot de
mogelijkheden behoort.

De bovenstaande regels zijn er voor onze eigen veiligheid en voor de veiligheid van de mensen rondom
ons! Alleen samen kunnen we het tij keren.
Met sportieve groet,
Tom van Kuijk
Voorzitter BC Bladel.
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