Welkom bij Hockey Vereniging Westland.
CORONA-VOORSCHRIFTEN HVW PER 01-10-2020 (na persconferentie 28-09-2020)
Bij milde klachten*: kom niet en laat je testen.
* neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, verlies van reuk/smaak

Complex
Algemeen

Training

Wedstrijd

Clubhuis/Terras

Aanwezigheid op complex HVW
ALLÉÉN indien:

Kom zoveel mogelijk op de fiets
naar de club.

Thuis (bij HVW)

- je komt trainen;
- je een wedstrijd speelt;
- je training geeft;
- je coach van een team bent;
- je scheidsrechter of
spelbegeleider bent,
- je Corona-Coördinator Dienst
hebt;
- je aan de wedstrijdtafel staat;

Kom omgekleed naar de club en
thuis douchen

Bezoekende clubs: kom met
maximaal 5 toeschouwers/rijders
EXCL teambegeleiding

Het clubhuis is en blijft gesloten!
Alleen toegang tot de toiletten
waar zich maximaal 2 personen
gelijktijdig mogen bevinden.
HET TOILET IS ALLEEN VOOR
TOILETBEZOEK

Volg de juiste looproute naar
HVW! Vanaf parkeerterrein Hoge
Bomen LINKS aanhouden en het
fiets- of looppad volgen.
Het clubhuis is en blijft gesloten!
Alleen toegang tot de toiletten
waar zich maximaal 2 personen
gelijktijdig mogen bevinden.
HET TOILET IS ALLEEN VOOR
TOILETBEZOEK
Kom omgekleed naar de club.
Kleedkamers en douches zijn
gesloten!
Houd 1,5 meter afstand (behalve
op het veld) en spreek elkaar aan
wanneer dat niet het geval is.
Iedere bezoeker dient zich vooraf
of direct bij aankomst te
registreren via
https://www.hvwestland.nl/regist
ratie of de QR-code
Dit geldt voor ELK bezoek:
trainingen & wedstrijden.

Maximaal 10 minuten voor de
training voor het hek naast het
clubhuis melden bij de Corona
Coördinator van dienst.
Neem een eigen gevulde bidon
mee.
Trainers/coaches/begeleiders (18+)
houden 1,5m afstand tot de
spelers. Alle spelers (18+) houden
1,5m afstand in/rondom de dugout
Gebruik je eigen kleding en
materialen en desinfecteer na elke
training en wedstrijd de
cornermaskers.
Na de training verlaat je het veld
en het complex direct door het
rechterhek

Met de auto: parkeren op
parkeerplaats Hoge Bomen!
Parkeer NIET voor het clubhuis als
u geen door het bestuur afgegeven
vergunning heeft.

Teams van HVW die thuis spelen:
geen toeschouwers toegestaan.
Aanwezigheid maximaal 45 min
voor aanvang wedstrijd. Elk thuis
spelend team levert 2 Corona
Coördinatoren
Teambesprekingen vinden buiten
plaats. Clubhuis, bestuurskamer
en kleedkamers zijn gesloten.
Geen yell, line-up, high-fives,
handshake etc. Verzin een leuk
alternatief zonder fysiek contact.

Uit
Check vóóraf de website van de
club waar je speelt voor hun
laatste richtlijnen
Ga met zo min mogelijk
begeleiders naar een uitwedstrijd.
Ouders die rijden (zo min mogelijk)
mogen de wedstrijd kijken.
Rijbeurt (mondkapje), wij volgen
het dringende advies van het RIVM
en kabinet.

Voor personen die zich op terrein
mogen bevinden:

Volg ALTIJD de aanwijzingen
van de aanwezige CoronaCoördinato(o)ren op!

