Datum:
Aan:
Van:
Wat:

30 september 2020
alle leden
bestuur HC Delfshaven
aanscherping maatregelen en “coronadiensten”
PERSCONFERENTIE 28 SEPTEMBER

Op 28 september zijn nieuwe maatregelen aangekondigd door de overheid.
Deze gelden per dinsdag 29 september vanaf 18.00 uur en zijn ook van
invloed op de (hockey)sport. Het goede nieuws is dat sporten mogelijk
blijft. Helaas moeten de sportkantines dicht en is publiek niet toegestaan
bij trainingen en wedstrijden.
De volgende maatregelen gelden voorlopig voor de periode van de
komende drie weken.
ALGEMEEN
Was je handen regelmatig, schud geen handen en houd afstand. Werk ook
mee aan alle andere maatregelen op de verenigingen. Alleen op die manier
kunnen we in elk geval met elkaar blijven hockeyen, al is dat dan voorlopig
zonder publiek.
Blijf thuis bij (milde) klachten en laat u testen op corona! Lees meer
op de website van Rijksoverheid wat de gevolgen kunnen zijn voor
huisgenoten.

TEAMS + TRAININGSLEDEN
• Kom omgekleed naar de club en neem een gevulde bidon mee.
• Sporters die klaar zijn met hun eigen training of wedstrijd worden gezien
als toeschouwers. Vriendelijk verzoek om de sportaccommodatie z.s.m. te
verlaten.
TOESCHOUWERS
• Geen publiek op het complex tijdens trainingen.
• Geen publiek van het thuisteam op het complex bij wedstrijden op HC
Delfshaven.
• Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde
chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor
toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wij verzoeken
bezoekende teams om het aantal chauffeurs te beperken tot een
maximum van 6 personen per team.
• Als kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie voor bijvoorbeeld
een training of thuiswedstrijd, dan vallen chauffeurs niet onder
teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus
niet blijven kijken.
• Andere clubs hanteren soms andere regels en aantallen. Laat je goed
informeren en toon begrip voor elkaar.
HORECA & KLEEDKAMERS
• Het clubhuis is dicht
• Ook de kleedkamers blijven dicht; kleed je thuis om en ga zoveel
mogelijk thuis naar de wc.
• Het scheidsrechtershok inclusief 1 toilet voor hoge nood is open. (Het
scheidsrechtershok is te vinden in de gang van de kleedkamers, direct
links bij binnenkomst)

REGISTRATIE
• Bij de wedstrijden moeten de coach, manager en rij-ouders zich
registreren via de smartphone en een QR-code. De QR-code hangt
zichtbaar op de accommodatie, maar dit kan ook al thuis worden gedaan
met de code via onze website (homepage > bezoeker registreren.
• Spelers en trainers worden automatisch geregistreerd via de LISA app.
CORONADIENSTEN
De coronadiensten - waar we inmiddels aan gewend zijn geraakt - blijven.
Wel moet de uitvoering hiervan worden aangescherpt.
De coronadienst is een belangrijke taak, enerzijds omdat we als sportclub
een verantwoordelijkheid hebben om de richtlijnen van het RIVM en
NOC*NSF goed uit te voeren; anderzijds ook omdat de Gemeente
Rotterdam het complex kan sluiten als we de richtlijnen niet goed naleven.
De coronadiensten worden aan de teams toegewezen. Dit wordt
gecommuniceerd aan de regelouders (via de regelouder app-groep).
In de bijlage kun je meer lezen over de taken van de coronadienst.
VRAGEN
Voor vragen kun je contact opnemen met de conorna-verantwoordelijken
van HC Delfshaven:
Rutger Wever (Bestuurslid Technische Zaken): 06-51705954
of jeugd@hcdelfshaven.nl
Ivo Otten (Voorzitter): 06-48198099 of voorzitter@hcdelfshaven.nl

BIJLAGE: INSTRUCTIE CORONADIENST
• Tijdens de trainingen van de Hockeyschool, Coolkids en jongste jeugd t/m
E moet er toezicht zijn in de vorm van een coronadienst.
• De coronadiensten worden aan de teams toegewezen. Dit wordt
gecommuniceerd aan de regelouders (via de regelouder app-groep). De
regelouders coördineren vervolgens in hun teams dat de diensten worden
ingevuld. Aanmelden voor diensten kan via de Lisa app: “… meer” ->
“Plan uw dienst”.
• Voor alle trainingen van D-teams en ouder vervult de trainer de taken van
de coronadienst.
TAKEN
Zorg ervoor dat:
1. je herkenbaar aanwezig bent door het dragen van een coronahesje.
Deze hangen in het scheidsrechterhok.
2. de kleedkamers gesloten blijven, ook tijdens competitiedagen. Het
scheidsrechtershok wordt wel opengesteld voor toiletgebruik.
3. kinderen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training
aanwezig zijn, wijs iedereen daar eventueel (nogmaals) op.
4. ouders in functie voldoende afstand houden langs het veld. Publiek is
tijdens trainingen en wedstrijddagen niet welkom, maar rij-ouders van
de uit-spelende ploeg mogen wel naar de wedstrijd blijven kijken.
5. iedereen die er niet hoeft te zijn zo snel mogelijk het terrein verlaat.
6. dat ouders van jeugdleden voldoende afstand houden tijdens het
wachten (bij het ophalen) en dat ouders niet blijven hangen en na halen
of brengen zo snel mogelijk het terrein verlaten. Ouders mogen wel even
het terrein op om veilig de auto te kunnen draaien, maar dienen daarna
meteen het terrein weer te verlaten.
7. er geen groepsvorming ontstaat, ook niet net buiten de poort.
Leden en bezoekers dienen zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan.
Daar waar dat niet mogelijk is, kunnen zij gebruik maken van het toilet in
het scheidsrechtershok.

Zorg ervoor dat:
1.de deur van het terras naar de gang van de kleedkamers open staat
(prullenbak ervoor zetten) en zorg ervoor dat de deur van het
scheidsrechtershok open staat. Op die manier hoeven er zo min mogelijk
klinken en oppervlakten worden aangeraakt.
2.de toilet in het scheidsrechtershok schoon is en blijft. We willen je vragen
om tijdens je coronadienst het toilet in het scheidsrechtershok 1x schoon
te maken en om de klinken en de kraan / wasbak schoon te maken.
Hiervoor hebben we schoonmaakmiddel en wegwerphandschoenen.
Gebruik voor het schoonmaken de papieren handdoekjes uit de dispenser
naast de wasbak. Als de afvalbakken vol zijn, dan graag even de zak in
de container gooien en een nieuwe afvalzak in de bak hangen.
3.tijdens de training; de trainingsmaterialen na afloop weer schoon en weer
netjes worden opgeborgen in het scheidsrechtershok.
4.tijdens wedstrijddagen; de coaches de sportmaterialen na de wedstrijd
zelf even schoon maken en weer netjes opbergen in het
scheidsrechtershok?
Je hoeft er niet voor te zorgen dat:
1.de voetballers op het hybride veld (aan de andere kant van het clubhuis)
op woensdag- en donderdagavonden + zaterdagen kunnen voetballen.
De voetballers hebben een sleutel voor het openen van kleedkamers /
toiletten. Toezicht op het naleven van de corona maatregelen wordt door
de voetballers geregeld; dit is geen onderdeel van onze coronadienst.
DANK!
We hebben een dringend beroep op iedereen gedaan om zich aan de
richtlijnen te houden. Kom je er in de praktijk achter dat dit toch lastig
blijkt, ook nadat je mensen erop hebt gewezen, neem dan even contact op
met Rutger of Ivo; zij zijn vanuit het bestuur de coronaverantwoordelijken
We willen je hartelijk danken voor het invullen van deze coronadiensten.
Alleen op die manier kunnen we blijven hockeyen. Je levert dus een
belangrijke bijdrage aan het hockeyplezier. Dank daarvoor!

