Corona maatregelen CMV-wedstrijden
Volleybalvereniging Set Uppers Oldambt

Set Uppers volgt het protocol indoor volleybal zoals deze is opgesteld door de Nevobo, het landelijk
protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF en de adviezen van het RIVM.
We vragen aan leden, tegenstanders en begeleiders zich hieraan te houden en hebben de
belangrijkste punten op een rijtje gezet:
Algemeen
- Gebruik je gezonde verstand en neem je verantwoordelijkheid! Houd 1,5 meter afstand.
- Heb je klachten? Blijf thuis!
- Desinfecteer je handen en volg de looproutes in de sporthal.
Toeschouwers
- TOESCHOUWERS ZIJN NIET TOEGESTAAN! De tribune is gesloten en enkel benodigde
chauffeurs (van spelers t/m 17 jaar) die vallen onder teambegeleiding mogen plaats nemen op
de daarvoor bestemde banken in de zaal. Niet meer dan twee teambegeleiders per team (excl.
coach).
- Toeschouwers/chauffeurs van thuisspelende teams vallen niet onder teambegeleiding en
mogen niet blijven kijken.
- Een plek reserveren in het Sportcafe Scheemda is wel mogelijk. Deze horecagelegenheid heeft
enkele tafels met zicht op de velden. Het zicht op de velden kan niet gegarandeerd worden,
vol=vol en reserveren is verplicht. Reserveren kan via onderstaande link:
https://sportcafescheemda-terras19.eatbu.com/?lang=en#reservation
Registratie
- Zorg ervoor dat het DWF voor aanvang van de wedstrijd thuis is ingevuld. Registreren bij de
ingang hoeft niet wanneer je bent aangemeld via het DWF.
- Ben je niet geregistreerd via het DWF? Registreer je dan bij binnenkomst van de sporthal. Dit
geldt voor de benodigde chauffeurs die onderdeel zijn van teambegeleiding.
Overig
- Kom zo veel mogelijk omgekleed naar de zaal. Houd je aan de kleedkamer indeling die
vermeld staat op de deuren en in de hal. Jeugd tot 18 jaar hoeft geen 1,5 meter afstand te
houden.
- Om de hoeveelheden mensen/ spelers te beperken vragen wij iedereen om maximaal 15
minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn in de sporthal.
- Teams die nog warm willen spelen of moeten wachten kunnen dit doen op het daarvoor
bestemde veld. Wacht niet in de kleedkamer!
- Neem eigen ballen mee voor het warmspelen en vermijd het aanraken van andere ballen.
Ieder veld heeft één wedstrijdbal die na iedere wedstrijd wordt gedesinfecteerd door de
wedstrijdleiding.
- Het dragen van een mondkapje in alle ruimtes behalve in de zaal en in de kleedkamers wordt
dringend geadviseerd.
- De begeleiders/ coaches van de teams zijn verantwoordelijk voor de spelers en het team.

De Corona coördinators zijn te herkennen aan de gele hesjes. Zij zien toe op het naleven van de
maatregelen in dit document en zijn het aanspreek punt voor vragen. Heeft u vooraf aan uw bezoek
aan de sporthal al vragen? Dan zijn wij telefonisch bereikbaar op het nummer: 0636541993

