Corona protocol Dros-Alterno (versie 12-9-2020)
De trainingen zijn weer begonnen en de wedstrijden binnenkort.
Alle ruimtes voldoen aan de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM, de Rijksoverheid en de
Veiligheidsregio.
Om sporten op veilige afstand mogelijk te maken hebben we een Corona protocol ontwikkeld.
De looproute volgt z.s.m. Voor ons als vereniging geldt dat we onze ruimtes mogen gebruiken, indien
alle voorschriften zoveel mogelijk worden nageleefd. Er kunnen zich altijd situaties voordoen waarbij
dit niet mogelijk is. Ga daar verstandig mee om. Hoewel we allemaal terug willen naar de situatie
voor Corona, moeten we er met zijn allen het beste van maken zodat we in ieder geval kunnen blijven
volleyballen.
Algemeen
Vanwege de geldende maatregelen rondom COVID-19 zijn we als Dros Alterno genoodzaakt om het
gebruik van de tribune en Clubhuis te reguleren tijdens de trainingen en (oefen)wedstrijden van alle
teams. We realiseren ons dat we hierdoor supporters zullen teleurstellen, dan wel keuzes maken
waar u zich mogelijk niet in kunt vinden. Als vereniging hebben we echter geen ruimte om van deze
geldende maatregelen af te wijken en wij vragen daarom uw begrip voor de gemaakte keuzes.
Looproutes wedstrijden
•
•
•
•
•

Sporters kunnen via de BSO entree naar. Volg de pijlen.
Publiek kan via BSO entree naar binnen, volg de pijlen. Er staat een plattegrond van de
looproutes in de PDF ‘Protocol wedstrijden en trainingen’.
DE BSO ingang wordt een halfuur na aanvang van de laatste wedstrijd gesloten. Dan geldt als
ingang de reguliere ingang.
Er is desinfectie gel aanwezig bij de ingangen.
Er liggen registratiepapieren. Deze dienen ingevuld te worden door supporters. (NB
spelers/begeleiding worden geregistreerd via het wedstrijdformulier)

Uitspelende teams
Door het beperkt aantal zitplaatsen zijn we als Dros Alterno genoodzaakt om voor uitspelende teams
een zeer beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar te stellen.
• Per uitspelend team zijn er maximaal 4 zitplaatsen beschikbaar.
• Verzoek aan de uitspelende teams om kort voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. De
Alternohal beschikt slechts beperkt over ruimte om wachtende teams binnen te huisvesten. Indien
er geen zitplaatsen gereserveerd zijn, betekent dit dat er buiten gewacht moet worden als er
binnen geen ruimte beschikbaar is. Daarom het verzoek om maximaal 40 minuten voor aanvang
van de wedstrijd aanwezig te zijn.
• Aangezien er beperkte ruimte is bij de stoelen/bank voor de begeleiders en wisselspelers,
verzoeken wij uitspelende teams om de begeleidende staf zo klein mogelijk te houden.
Kleedkamers
•
•

Sporters worden verzocht zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal te komen en bij voorkeur
thuis te gaan douchen. Dit omdat de ruimte in de kleedkamers zeer beperkt is.
Sporters van 18 jaar en ouder mogen de kleedkamers beperkt gebruiken voor omkleden en
douchen omdat we hier de 1,5 meter regel niet kunnen waarborgen. Per kleedkamer mogen
maximaal 6 personen gelijktijdig aanwezig zijn. Er mogen maximaal 3 personen gelijktijdig
douchen en zij dienen daarbij de 1,5 m afstand in acht te nemen.
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•
•

•

Sporters t/m 17 jaar mogen de kleedkamers en douches volledig gebruiken omdat voor hen de
1,5 meter regel niet geldt.
Teams die net hebben omgekleed nemen, bij voldoende zitplaatsen, plaats op de tribune of
wachten in de daarvoor aangewezen ruimten tot de velden leeg zijn. De BSO-ruimte en
bestuurskamer zullen mogelijk ook als wachtruimten worden ingericht.
Persoonlijke spullen worden in de sporttas meegenomen, de zaal in. Dus niet achterlaten in de
kleedkamer.

De zaal
•

•

Een teamsport mag worden beoefend zonder rekening te houden met de 1,5 meter regel.
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters van 18 jaar en ouders wél
1,5 meter afstand houden.
Coaches, trainers, wisselspelers en scheidsrechters die bij het veld staan, moeten wel de 1,5
meter afstand aanhouden.

Tribunes
• Publiek kan plaatsnemen op de tribuneplaatsen met in achtneming van de 1,5 meter (dit geldt
niet voor personen onder de 13 jaar). Personen die behoren tot 1 huishouden mogen naast
elkaar plaatsnemen zonder daarbij 1,5m afstand te houden. Indien geen plekken meer vrij zijn,
moeten we bezoekers verzoeken buiten te wachten.
• Niet-spelende volleyballers moeten ook plaatsnemen op de tribunes. Dit geldt niet voor
coaches/begeleiders.
Dit geldt ook voor de teams die normaal gesproken langs het veld of in de gangen wachten tot
hun veld vrij komt voor de wedstrijd/training.
• Staan op de tribune is niet toegestaan. Aanmoedigen is enkel toegestaan middels
applaudisseren.
• Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
• Aansluitend aan de wedstrijd verzoeken wij u de looproute te volgen en de tribune te verlaten.
Blijven zitten op de tribune is NIET toegestaan, ook niet als u voor de volgende wedstrijd een
zitplaats heeft gereserveerd. U dient zich dan opnieuw te melden bij de ingang
Clubhuis
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

In het Clubhuis moeten we ons houden aan de 1,5 meter afstand regel.
De leden die hebben getraind zijn bekend. Trainer is hier het contactpersoon bij calamiteiten.
Op trainingsavonden (maandag-donderdag) staat maar 1 persoon achter de bar.
Gasten registeren zich bij de deur met naam en telefoonnummer (niet verplicht) en ontsmetten
de handen.
Voor/tijdens en na de trainingen, is de leveranciersingang open. Teams kunnen via deze ingang
naar het clubhuis, maar ook via de zaal, richting de gang van de toiletten.
Voor wedstrijddagen zal de BSO ingang open zijn en kan men zo in het clubhuis komen.
Na de wedstrijd zullen er voor de teams, die net een wedstrijd hebben gespeeld een aparte
ruimte en/of 2 tafels ‘gereserveerd’ zijn en kunnen supporters plaatsnemen op de overige
zitplaatsen of een plek op het terras. De Groene kamer, de BSO-ruimte en de bestuurskamer
zullen hiervoor ingericht worden.
Bij voorkeur gaat er 1 persoon bestellen per tafel/team.
Na het ontvangen van de bestelling blijven gasten niet staan aan de bar maar gaan zitten (er zijn
20 zitplaatsen) of nemen plaats op het terras.
De ingang van het clubhuis zal op wedstrijddagen via de hal zijn (BSO is hoofdingang). De
uitgang is de ‘traditionele’ ingang.
Aan de bar dringend verzoek om met betaalpas te betalen ipv contant geld
De mensen die betrokken zijn als zaalwacht, bardienst of corona-functie, hebben een
veiligheidshes aan en zijn bevoegd anders te lopen/doen dan is opgesteld.
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Toiletruimten
• U kunt gebruik maken van de toiletruimten. Indien de toiletten bezet zijn, dan wordt u verzocht
om niet te wachten in de toiletruimte zelf. ‘Uitgaand verkeer’ heeft voorrang.
Handhaving
•
•
•

Tijdens de wedstrijden kan een handhaver (=lees vrijwilliger) uw reservering op de tribune
controleren.
In het Clubhuis volgt u de aanwijzingen van het barpersoneel en de handhaver.
Mocht u NIET gereserveerd hebben en er geen plek meer zijn, dan verzoeken wij u buiten te
wachten of te vertrekken.
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