Maatregelen wedstrijddagen juni
Komende weken worden er op de zaterdagen 12, 19 en 26 juni weer wedstrijden gespeeld!
Op basis van de RIVM-regels en de aangekondigde versoepelingen via de KNHB heeft het
bestuur van MHCU hieronder de belangrijkste punten op een rij gezet:
Wat gaan we doen vanaf zaterdag 12 juni?
Op het terrein van MHCU gelden de volgende regels:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op het terrein zijn alleen teams en teambegeleiders toegestaan. Rij-ouders van de
bezoekende club vallen hier ook onder.
Elk thuisspelend team regelt een corona-coördinator.
Kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar buiten
het veld.
Registreren via de QR-code voor gasten op het terrein.
Als de bar open is, met mondkapje op binnen in het clubhuis de bestelling doen (13
jaar en ouder).
Bij toiletbezoek ook mondkapje op doen (13 jaar en ouder).
De kleedkamers en douches zijn geopend.
We handhaven in de bar een eenrichtingsverkeer met “coffee to go”.
Na de wedstrijd dienen het team en de begeleiders zo spoedig mogelijk het terrein
te verlaten.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid!
Wij vertrouwen op ieders verantwoordelijkheid om je aan de regels te houden!
•
•
•
•

Zet je kind af op het parkeerterrein, zoals nu ook de afspraak is bij de trainingen en
oefenwedstrijden. Dit is de meest veilige manier!
Hou je aan de regels en zoek de grenzen niet op… Deze laatste stap zetten we
samen!
Publiek is nog steeds niet toegestaan bij de wedstrijden, je kind naar het veld
begeleiden ook niet. Het is maanden geweldig gegaan, dus laten we dat vasthouden.
Denk aan mondkapjes in de auto (13 jaar en ouder) bij het rijden naar
uitwedstrijden en zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels bij de club
waar je naar toe gaat! Check dit vooraf op de website van de club.

