
Welkom in ’t Haeren bij SV Aspargos 
 
Beste sporter, begeleider en of supporter, 
 
in deze rare tijden waarin we door corona de wet voorgeschreven krijgen proberen wij er samen nog 
het beste van te maken.  
Natuurlijk houdt een ieder zich aan de regelgeving van het RIVM en komen we niet sporten 
(begeleiden of kijken) als we klachten hebben die zouden kunnen duiden op corona. 
Verder dienen we ons allemaal te registreren d.m.v. het aanwezigheidsformulier of de QR-code te 
scannen en de vragen te beantwoorden. Wij gaan er vanuit dat iedereen dit naar waarheid doet. 
Spelers en begeleiders die op het DWF staan geregistreerd hoeven zich NIET extra te registreren. 
 
Om zo veilig mogelijk gebruik te kunnen maken van de accommodatie vragen wij een ieder zich te 
conformeren met onderstaande regels: 

1. Het horeca gedeelte mag gebruikt worden, er is plaats voor maximaal 41 personen. Houdt er 
als begeleider/supporter rekening mee dat er alleen zitplaatsen zijn en dat de 
kantinebeheerder de regelgeving in het horecagedeelte bepaalt. Daarnaast moeten ook de 
sporters ruimte hebben om te kunnen wachten voordat hun wedstrijd begint of na hun 
wedstrijd op elkaar te kunnen wachten; m.a.w. houdt ruimte vrij voor de sporters. 

2. Indien de tribune geopend is, geldt er een looprichting welke aangehouden moet worden. 
Op de tribune geldt een maximaal aantal van 11 supporter plaatsen. In het mandje bij de 
ingang van de tribune liggen 11 voorwerpen; is het mandje leeg is de tribune vol. 
“Tribune” in de hal alleen betreden met speciaal schoeisel of sokken pas nadat alle actief 
betrokkenen op het veld staan! Zitten is verplicht en vol is vol!! 

3. De kleedlokalen mogen door maximaal 6 personen (>18 jaar) gelijktijdig bezet worden; er 
mogen niet meer dan 2 personen gelijktijdig douchen. Het geniet de voorkeur om zoveel 
mogelijk thuis om te kleden en te douchen. Gebruik de kleedlokalen niet langer dan nodig! 
Kleedlokaalindeling wordt separaat aangegeven. 

4. Laat niets achter in het kleedlokaal tijdens de sportactiviteit, je weet immers niet of je na je 
sportactiviteit nog wel van het kleedlokaal gebruik kunt maken i.v.m. andere sporters. 

5. In de speelhal mogen alleen sporters, zo min mogelijk teambegeleiders (in principe 1 persoon 
per team) en de scheidsrechters en tellers aanwezig zijn. Houdt als begeleiders, 
scheidsrechters en tellers ook rekening met de 1.5mtr afstand t.o.v. elkaar. 

6. SV Aspargos teams zullen beschikken over desinfectiemiddelen bij de wedstrijden, ook zullen 
zij de banken, tellerstafels e.d. voor en na de wedstrijd reinigen. 

7. Indien het veld waar je zou moeten spelen niet vrij is wacht dan niet in de gang of 
kleedlokaal, zoek in de kantine een plek waar je als team kunt gaan zitten met voldoende 
afstand t.o.v. elkaar. 

8. Tijdens de wedstrijd verwachten we dat iedereen zich zoveel mogelijk aan de richtlijnen van 
de NeVoBo houdt m.b.t. yellen, punt vieren en elkaar begroeten. 

9. Geef elkaar de ruimte in de (smalle) gangen. 
10. In alle gevallen waarin dit document geen antwoord geeft gelden de RIVM regels of de 

aanwijzingen van de beheerder. 
 
Wij wensen jullie allen een fijn verblijf in ’t Haeren bij SV Aspargos en een succesvolle wedstrijd 
 
Het bestuur van SV Aspargos 


