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BASISREGELS VOOR IEDEREEN
• Heb je klachten? Blijf thuis. Laat je testen.
• Houd 1.5 meter afstand
• Was vaak je handen.
• Vermijd drukte.
• Schud geen handen.
• Hoest en nies in je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
Update 10-09-2020
Aanvullende regels
• Houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar, tenzij je uit één huishouden komt of onder 18 jaar bent. --Tijdens de wedstrijden en trainingen hoeft op het veld geen enkele leeftijdsgroep 1,5 meter afstand
gehouden te worden. Op de reservebank houdt 18+ wel 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Onze kantine en terras vallen onder het horecaprotocol. Bij aankomst bij de accommodatie zal er
aan bezoekers* gevraagd worden hun contactgegevens achter te laten ten behoeve van een
eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. Gegevens worden enkel gebruikt indien de GGD
daarom vraagt en worden maximaal 14 dagen bewaard en daarna vernietigd.
*Teams hoeven tijdens wedstrijden en trainingen zich niet individueel te registreren. Vooralsnog
werkt deze registratie via het wedstrijd- en trainingsschema. Mocht hier verandering in komen, dan
zal dit gecommuniceerd worden in dit protocol en via de teamapps.
• Wij vragen de ouders van jeugdspelers om de kinderen net zoals voor de zomerstop zoveel
mogelijk zelf naar de training te laten komen of direct te vertrekken na het brengen.
• Verzamelen voor een uitwedstrijd?
Doe dat zoveel mogelijk buiten de hekken van het Avanti terrein. Bij vertrek meerdere teams
tegelijkertijd, gebruik de gehele buitenruimte (parkeerplaats, fietsenstalling, voor de Viergang, op de
hoek etc.).
• Negatieve testuitslag binnen, maar nog verkouden?
Ook na een negatieve test kom je pas weer trainen/wedstrijd spelen als je 24 uur klachtenvrij bent.
• Dugouts op kunstgrasveld A worden niet gebruikt tijdens wedstrijden (ivm te weinig afstand tussen
reservebank en publiek). Coaches en reservebanken staan op beide kunstgrasvelden aan de
buitenrand (niet aan de kant van het middenpad).
• Het Avanti bestuur doet een beroep op ieders verantwoordelijkheid om de regels in acht te nemen.
Looproute
Het middenpad tussen kunstgrasveld A en B is eenrichtingsverkeer. Vanaf het terras kan er via het
middenpad naar achteren (naar het gras) gelopen worden. Vanaf het gras kan linksom of rechtsom
om de kunstgrasvelden heen teruggelopen worden naar het terras/kantine/uitgang.
Kleedkamers
• Maximaal 5 personen tegelijk omkleden waarvan 2 personen kunnen douchen.
• Douche en omkleden doe je het liefst thuis.
• Teambesprekingen (voor alle leeftijdsgroepen!) gebeuren buiten, dus niet in de kleedkamer of
bestuurskamer.
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kantine en terras
• Het is alleen toegestaan om zittend een drankje te nuttigen op het terras of de kantine.
• Alle tafels met stoelen worden op 1.5 meter afstand van elkaar geplaatst, maximaal 4 personen per
biertafel/picknickbank. Het terras kan uitgebreid worden richting de kleedkamers bij onvoldoende
ruimte. Binnen in de kantine kan niet geschoven worden met de tafels!
• Er mogen maximaal 250 personen zitten op het terras en maximaal 30 personen in de kantine
zitten. Er zijn beperkt aantal stoelen/biertafels/picknickbanken beschikbaar. Ten alle tijden geldt: 1,5
meter tenzij je uit één huishouden komt of onder 18 jaar bent.
• Het is niet mogelijk aan de bar te zitten.
• In het clubhuis en op het terras zal desinfecterende reiniging en keukenrollen aanwezig zijn om
indien gewenst oppervlakken te ontsmetten (stoelen, tafels, wc-deurklink etc.).
• De toiletten zijn weer geopend. Was na het toiletbezoek grondig je handen en droog deze met
papier. Let op! Maximaal 1 persoon tegelijk naar de toilet.
Bestellen van consumpties
• Eén persoon haalt de consumpties en betaalt direct met de pinpas. Het is niet mogelijk om met
contant geld te betalen.
• Eén persoon brengt de glazen/borden terug naar de bar. Deze zet de glazen/borden op de bar,
hierna kan het barpersoneel het vanaf de bar opruimen.
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Speciaal voor de barvrijwilligers
• Was je handen extra goed bij het begin en einde van je bardienst met zeep in de keuken.
• Er staan maximaal 2 barvrijwilligers achter de bar.
• Indien gewenst maken barvrijwilligers onderling een taakverdeling wie welke werkzaamheden
verricht, zodat de 1.5 meter afstand aangehouden kan worden. Bijvoorbeeld: de één pakt de
drankjes, de ander rekent af.
• Er is voor elke barvrijwilliger een draadloze pinautomaat aanwezig.
• Alle glazen (bier, wijn en frisdrank) worden extra goed schoongemaakt (inclusief voorspoelen in de
spoelbak bij de tap). De spoelbak laten doorstromen en voorzien van een schoonmaaktablet.
• Bij het afsluiten van de kantine worden voorwerpen in het clubhuis welke vaak worden beetgepakt
gereinigd en gedesinfecteerd (kranen, deurenklinken, schakelaars, vaatwasser, tapinstallatie e.d.).
Vervoer naar uitwedstrijden
• Het advies is dat bij personen van 13 jaar en ouder is het dragen van een mondkapje in de auto.
Kinderen t/m 12 jaar hoeven dit niet, ook als zij niet tot hetzelfde huishouden horen. Als je alleen in
de auto rijdt of met mensen uit je eigen huishouden, dan hoeft er geen mondkapje te worden
gedragen

