Protocol jeugd VV Schijf
-

De algemene regels blijven gelden:
Blijf bij klachten thuis
Hoesten en niezen in de elleboog
Houd 1,5 meter afstand
Was je handen regelmatig met zeep

-

Kleedkamers en douches houden we gesloten.
Per team krijgt 1 persoon een sleutel van de kleedkamer om spullen op te bergen en om naar de
wc te gaan. Dit geldt voor zowel thuis- als uitspelende teams.
Er zijn geen teambesprekingen in de kleedkamers en alle teams blijven tijdens de rust op het
veld. Ranja wordt gebracht door het kantinepersoneel of is voor beide teams af te halen door
het thuisspelende team in de kantine.

-

Zowel bij trainingen als bij wedstrijden kleden we vooraf altijd thuis om en na afloop douchen
we thuis.

-

Tenues worden aan iedere speler mee naar huis gegeven en deze worden zelf gewassen.
Mocht je een tenue kwijtraken, dan dien je zelf een nieuw tenue te kopen. Het gebruik van het
wedstrijdtenue is niet toegestaan tijdens trainingen en in de vrije tijd. Het is verplicht om tijdens
wedstrijden het hele VV Schijf-tenue aan te hebben.

-

Spelers dienen hun eigen bidons mee te nemen naar trainingen en wedstijden.
Bij wedstrijden dragen spelers hun eigen trainingsjack (tijdens warming up en wisselbeurt).

-

Voor en na de wedstrijd worden geen handen geschud.

-

Publiek is welkom indien deze zich aan de algemene regels houden.
Houd ook in de dug-out 1,5 meter afstand.

-

Laat geen rommel achter op/rondom de velden of in de dug-outs.

-

Bij het reizen naar uitwedstrijden probeer je zoveel mogelijk alleen met je eigen gezin te rijden.
Rij je samen met iemand uit een ander gezin, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid. Er wordt
geadviseerd om in dit geval vanaf 12 jaar met mondkapje te reizen.

-

De kantine is open met de geldende regels. Registreren bij binnenkomst.

-

Niet bij iedere vereniging zijn de regels hetzelfde. Ons advies is om altijd omgekleed naar de
wedstrijd te komen (uit en thuis) en thuis te douchen.
Controleer altijd de website van de tegenstander voor de regels die daar gelden.

