Nuttige info voor supporters
Contactinfo corona-coördinator
Voornaam & naam: INGE BLANCHAERT
E-mailadres: inge.blanchaert@basketmeetjesland.be
Gsm-nr.: 0477/34.29.38

Maatregelen die wij als club nemen
Algemeen:
•
•
•
•
•
•

Kom enkel naar de sporthal voor een geplande activiteit. Kom niet te vroeg en blijf niet
nodeloos hangen.
Wie symptomen vertoont of zich ziek voelt blijft thuis!
Ontsmet je handen bij het binnen en buiten gaan aan de inkom van de sporthal
Draag binnen de gebouwen van de sporthal steeds mondbescherming.
Volg steeds de maatregelen welke op dat moment gelden en aangekondigd zijn in de
sporthal
Geef/aanvaard geen knuffel, hand, vuistje, schouderklopje of high five.

Voor supporters van de eigen en bezoekende club:
•
•

•
•
•
•
•
•

Ontsmettingsgel is voorzien bij de inkom
Een QR-code van de club ter registratie is aanwezig, voor de personen die niet over een
smartphone beschikken is er een invul-/aanwezigheidslijst bij de inkom liggen. Daarop
worden naam, telefoonnummer en/of emailadres genoteerd. Deze gegevens worden na 14
dagen vernietigd.
Alle aanwezige personen dragen mondbescherming
Supporters betreden het terrein niet
Op de tribunes worden de voorschriften van de sporthal nauwkeurig opgevolgd
Supporters van thuis- en uitteam worden van elkaar gescheiden (ook in cafetaria)
Bezoekersaantal worden beperkt volgens de huidige maatregelen en zaalcapaciteit (zie
hieronder)
Cafetaria’s van onze sporthallen vallen onder de horeca-maatregelen

Voor tafelofficials:
•
•
•
•

Tafelofficials dragen een mondmasker
Vul het digitale wedstrijdformulier zoveel mogelijk op voorhand in
Indien de bezoekende tafelofficial zich niet comfortabel voelt met de genomen maatregelen,
mag de thuisploeg uitzonderlijk alle tafelfuncties op zich nemen
Extra ontsmettingsgel is voorzien aan de wedstrijdtafel

Voor scheidsrechters:
•
•
•

Dragen mondmasker vanaf het betreden van de sporthal tot het moment van de wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd mag het mondmasker uit.
Er zijn elektronische handfluitjes voorzien door de club
Extra ontsmettingsgel is voor zien aan de wedstrijdtafel

Voor spelers & coaches:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Dragen mondmasker vanaf het betreden van de sporthal tot het moment van de opwarming.
Tijdens de opwarming en de wedstrijd mag het mondmasker uit.
De coach behoudt in de mate van het mogelijke 1,5 m afstand tot het terrein. Indien dit niet
mogelijk is, wordt mondbescherming aangeraden.
Op trainingen zijn GEEN toeschouwers toegelaten!
De opwarmtijd wordt tot een minimum beperkt
Elke speler voorziet in een eigen gepersonaliseerde én gevulde drinkfles tijdens de wedstrijd
en ruimt zijn/haar eigen afval op. Gebruik GEEN gemeenschappelijke flessen.
Spelers wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de vorige
wedstrijd en de spelersbank, stoelen en wedstrijdtafel ontsmet zijn.
Contacten tussen de wisselende teams worden vermeden
Geen onnodig fysiek contact (handshake) tussen spelers, scheidsrechters en tafelofficials.
Een applaus naar tegenspelers, supporters en tafelverantwoordelijken wordt net zoveel
geapprecieerd als bedanking!
Na de wedstrijd gaan de spelers onmiddellijk naar de hun toegewezen kleedkamer.
Aanwezigheid in de kleedkamer wordt beperkt tot een minimum.

Maximum aantal toegestane supporters van andere clubs:
check de locatie vooraf – afhankelijk van beschikbaarheid kan de wedstrijd verplaatst zijn!

Locatie wedstrijden

Aantal bezoekende
supporters toegelaten

Sporthal Berkakker Kaprijke
Alfred De Taeyestraat 40A
9970 Kaprijke

15

Sportpark Eeklo
Burg. Lionel Pussemierstraat 157
9900 Eeklo

40

