Coronavirus: afdeling Voetbal
De belangrijkste punten:
1. Desinfecteer je handen bij het betreden van ons complex en houdt de looprichtingen
aan.
2. Tijdens wedstrijden en trainingen wordt er beperkt gebruik gemaakt van de
kleedkamers, spelers t/m 18 van sv de Lutte mogen vooraf en nadien
omkleden/douchen. Spelers van sv de Lutte vanaf 19 jaar kleden zich voorafgaand
aan de training EN THUISWEDSTRIJDEN thuis om en mogen na afloop douchen.
Alle kleedkamers zijn open.
3. In de rust wordt zoveel mogelijk de bespreking op het veld gehouden, waar ook de
thee wordt genuttigd. Eventueel is in de rust ook ons terras of onze tribune te
gebruiken.
4. We gaan spreiden in de aanvangstijden van seniorenwedstrijden. Bij jeugd t/m 18 is
dit niet van toepassing.
5. Elk team, ook bezoekers, gebruikt twee kleedkamers. Bij wisselende/gespreide
aanvangstijden kunnen wel twee teams in 1 kleedkamer.
6. Gebruik niet de gezamenlijke bidons maar neem een eigen drinkfles mee.
7. Gebruik slechts 2 douches en houdt de 1,5 meter maatregel aan.
8. Advies is om bij vervoer met de auto naar uitwedstrijden, voor spelers vanaf 13 jaar
mondkapjes te dragen (zelf regelen).
9

Op het gehele park hanteren wij de 1,5 meter regel;

10 We hebben een buitenterras en werken er aan om dit nog verder in te richten. Bij
goed weer gebruiken we zo weinig mogelijk de kantine en zoveel mogelijk dit terras.
11 De kantine is coronaproof ingericht en er mag alleen zittend een drankje of hapje
worden genuttigd en er wordt niet met tafels of stoelen geschoven. Bij goed weer
gebruiken we zoveel mogelijk ons buitenterras.
Op onze site is een uitgebreide versie met Corona-spelregels te vinden, neem er graag
kennis van.
En wanneer u nog zaken mist die wel relevant zijn, laat het ons dan graag weten.
Voor onze jeugdteams van de afdeling voetbal kunt u Elise Olde Monnikhof (06-57332989)
benaderen voor de sporters van 19+ kunt u Hans Punt (06-12503838) benaderen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur,

