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12 november 2021
alle leden en bezoekers
bestuur HC Delfshaven
Corona afspraken HC Delfshaven Energieweg
ALGEMEEN

Naar aanleiding van de persconferentie van 12 november zijn er aangescherpte
maatregelen die het bezoeken van en sporten bij onze club betreffen. De
maatregelen gaan zaterdag 13 november om 18:00 uur in. Het belangrijkste
verschil met de eerdere aanscherpingen is dat er (voorlopig) geen publiek meer
aanwezig mag zijn bij trainingen en wedstrijden. Verlaat dus na het sporten of
brengen/halen zo snel mogelijk het terrein. Verder blijven de eerdere maatregelen
m.b.t. CTB check van kracht. In deze nieuwbrief hebben we alles nog eens op een
rijtje gezet.
Gelukkig kunnen we nog steeds zeggen dat we (voorlopig) kunnen blijven
hockeyen, We rekenen graag op ieders medewerking en ondersteuning daar waar
nodig. Onder het motto “niet lullen maar pushen” kunnen we zo samen de club
open houden.
Verder blijven de volgende basisregels gelden:
•
•
•
•

Als je symptomen hebt, kom niet naar de club, laat je testen en blijf thuis
tot de uitslag bekend is. Bij positieve uitslag graag een seintje aan de
trainer/ het team.
Zorg voor goede hygiene. Was je handen voor vertrek naar en na
terugkomst van de club.
Voor hockeyers en begeleiding geldt het advies zich te houden aan 1,5
meter afstand. In de dug outs, maar ook voor en na de wedstrijd.
Voor het rijden naar een uitwedstrijd wordt geadviseerd om in de auto een
mondkapje te dragen.

PUBLIEK
Er mag (voorlopig) geen publiek meer aanwezig zijn bij sportwedstrijden. Niet
tijdens de competitie, maar ook niet tijdens trainingen op doordeweekse dagen.
Niet-hockeyers mogen alleen aanwezig zijn als ze een functie hebben zoals de
coach, trainer, scheidsrechter en chauffeurs/rij-ouders.
Als je niet een van deze functies hebt dien je na het sporten of het brengen/halen
zo snel mogelijk het terrein te verlaten. Het is dus ook niet de bedoeling dat
publiek van thuisspelende teams in het clubhuis of op het terras samenkomt.
CORONATOEGANGSBEWIJS (CTB)
Er is GEEN controle op het CTB voor:
• sporters op het complex
• niet-sporters die functioneel aanwezig zijn die buiten blijven.
Er is WEL controle op het CTB (inclusief ID bewijs) voor:
• Iedereen vanaf 18 jaar die binnenruimtes betreedt zoals het clubhuis, toilet
en kleedruimtes.
• Iedereen vanaf 18 jaar die op het buitenterras (binnen de afzetting van de
picknickbanken) aanwezig is.
• Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn zolang
zij niet het clubhuis of het terras betreden. Trainers en coaches kunnen voor het
pakken van materialen zonder CTB het clubhuis in. Graag daarvoor de ingang
bij de kleedkamers gebruiken. Bar- en keukenvrijwilligers en coronadiensten in
het clubhuis zijn ook uitgezonderd van de CTB check.
KANTINE & BARDIENST
Door de aangescherpte richtlijnen en daarmee de druk op vrijwilligers is de
kantine voorlopig alleen geopend in het weekend. Van maandag tot en met vrijdag
is de kantine dus gesloten.
In het weekend, tijdens de verschillende competitiewedstrijden, zal de controle
van het CTB aan de voordeur van het clubhuis plaatsvinden. De controle wordt
gedaan door de dienstdoende bardienst, met ondersteuning van het bestuur.
Teams die na hun wedstrijd nog wat drinken in het clubhuis dienen voor het einde
van de wedstrijd die daarna komt het clubhuis te verlaten.

CONTROLE
Er is aangekondigd dat er vanuit de Gemeente Rotterdam controles gaan
plaatsvinden op het naleven van de CTB-check.
Hierbij zal ook gelijk worden gekeken naar andere zaken zoals bijvoorbeeld een
intekenlijst voor het barrooster (in LISA) en voor IVA-certificaten (Instructie
Verantwoord Alcohol schenken).
Voor het mogen schenken van alcohol (zondag hele dag, zaterdag vanaf 16:00
uur) is verplicht: een vooraf ingevulde bardienst waarvan tenminste 1 persoon
met IVA. Bij deze dus nogmaals een oproep (m.n. voor de zondag bardiensten):
graag deze van te voren invullen, anders lopen we het risico dat we onze
horecavergunning kwijtraken. Als de bardienst niet van te voren is ingevuld, gaat
de bar / het clubhuis niet open.
VRAGEN
Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de
coronaverantwoordelijken van HCD:
Rutger Wever: 06-51705954 of jeugd@hcdelfshaven.nl
Ivo Otten: 06-48198099 of voorzitter@hcdelfshaven.nl
Blijf gezond!
Het bestuur van HC Delfshaven,
Eline, Ivo, Karin, Marc, Mirjam, Rosa en Rutger

