CORONAMAATREGELEN ZONHOVEN UNITED FC
INTERN REGLEMENT
SPELERS, TRAINERS EN AFGEVAARDIGDEN









Iedereen (+12 jaar) die een site van Zonhoven United FC betreedt draagt een mondmasker. Bij aankomst in
de kleedkamer kan dit afgezet worden tot bij het verlaten van de kleedkamer na de wedstrijd.
Bij het betreden van de kleedkamers en de kantine je handen ontsmetten via de beschikbare flacon aub.
Kleedkamers zijn beschikbaar, ook om te douchen. Er wordt verzocht het gebruik ervan te beperken tot het
strikt noodzakelijke. De spelers worden daarom gevraagd zoveel mogelijk aangekleed in wedstrijdtenue aan
te komen. Gelieve de kleedkamers proper achter te laten.
Op die manier hebben we de gelegenheid ze klaar te maken voor een volgende ploeg.
Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamers!
Spelers, trainers en afgevaardigden moeten zich niet registreren, het wedstrijdblad is voldoende.
Iedereen brengt zijn eigen drinkbus mee, deze kunnen eventueel met kraantjeswater gevuld worden.
Op het einde van de wedstrijd worden geen handen geschud.
Na de wedstrijd:
o kunnen ploegen samenzitten in de kantine in een aparte ruimte (veranda)
o deze ruimte is enkel toegankelijk voor trainers, spelers en afgevaardigden
o gelieve geen zelfgemaakt eten mee te brengen voor de ploeg. Iedere speler zorgt best zelf voor een
versnapering voor na de wedstrijd. Afhaalgerechten zoals frieten, pizza’s, … zijn uit den boze !
o door de club wordt er geen drinken ter beschikking gesteld. Drinkbussen kunnen ten allen tijde
bijgevuld worden met water.

TOESCHOUWERS & KANTINE










We mogen maximum 400 toeschouwers toelaten op de site.
Dit vormt geen probleem, zodat alle supporters van onze spelertjes terug welkom zijn.
Iedereen (+12 jaar) die een site van Zonhoven United FC betreedt draagt een mondmasker.
Aanwezigeheidsregistratie is verplicht bij het betreden van de kantine. Dit kan via een in te scannen QR-code
of via een invulformulier dat aan de ingang van de kantine voorzien wordt.
De kantine mag betreden worden voor zover er vrije plaatsen zijn!
Er wordt enkel al zittend geconsumeerd. Aan tafel mag het mondmasker worden afgedaan.
Er wordt één verantwoordelijke per tafel aangeduid die dranken mag bestellen aan de toog. Bij het bestellen
van dranken, alsook bij een toiletbezoek moet er verplicht een mondmasker worden gedragen. Gelieve
zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren.
Uw sociale bubbel mag maximum uit vijf personen bestaan buiten uw eigen gezin. Wij kunnen hier als club
geen controle op uitoefenen. We rekenen daarvoor op ieders eigen verantwoordelijkheid.
Gelieve het eigen leeggoed van dranken in de aan de toog voorziene bakken of op de toog te plaatsen.
Worden deze afspraken niet nagekomen ? Dan spreken onze medewerkers je hier vriendelijk over aan.
Het bestuur van Zonhoven United FC dankt u voor uw begrip, vertrouwen en medewerking!
Op deze manier hopen we het virus buiten onze club te houden en hopen we op een geslaagd
voetbalseizoen in bijzondere omstandigheden !

Via deze QR-code kan je steeds je aanwezigheid registreren op onze site.
Sla deze eventueel op op je smartphone !

