Corona protocol BV Heel
Wij willen middels dit protocol onze hoofdpunten uitlichten.
Voor de speelavond:
- Voorafgaand aan de speelavond dient u zich te registreren op de webpagina
https://badmintonleudal.nl/bv-heel/. Wanneer de boeking geaccepteerd is ( per mail ) kunt u
komen sporten. Bij overschrijding van het maximum aantal plaatsen volgt per mail een
afwijzing van de reservering.
- Voor aanvang, doe de gezondheidscheck (triage). Zie
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-06/20200529%20klant.pdf.
- Leden van BV Heel gaan bij reservering voor andere leden van badminton Leudal.
- Niet-leden zijn enkel toegestaan onder voorwaarde van een geaccepteerde reservering.
- De reservering blijft 4 weken bewaard ten behoeve van contactonderzoek GGD.
Tijdens de speelavond:
- Voor aanvang van de speelavond handen wassen.
- Neem bij voorkeur je eigen drinken mee vanuit huis. Ieder gebruikt zijn eigen bidon.
- Volg de aangegeven route en aanwijzingen ter plaatse.
- In en uitgang vind plaats door de voordeur. Er is geen extra uitgang. Geef elkaar hier de
ruimte.
- Zet bij binnenkomst in de sporthal de tassen uit elkaar zodat tussen de speelmomenten geen
ophoping ontstaat bij de sporttassen.
- Gedurende de activiteit maximaal 4 personen per badminton baan en 1 scheidsrechter.
(dubbel)wedstrijden zijn toegestaan. Buiten de baan volgt 1,5 meter afstand bewaren.
- Single wedstrijden zijn toegestaan mits voldoende banen beschikbaar.
- Douchegelegenheden / toiletten zijn open. Per kleedruimte mogen max. 9 personen
plaatsnemen. Tijdens douchen mogen max. 3 personen in de doucheruimte aanwezig zijn.
Wanneer niet te komen:
- Indien u koorts/ benauwdheidsklachten heeft, blijf thuis.
- Bij verkoudheid (ook milde klachten), blijf thuis.
- Indien in uw huishouden iemand koorts / benauwdheidsklachten heeft, blijf thuis.
Kantine op donderdag avond:
- Tot nader bericht is er geen kantine. Na de speelavond dient het pand direct verlaten te
worden via de uitgang.
Algemeen:
- Last but not least: gebruik je gezond verstand. Geef elkaar de ruimte.
Voor de reguleringen met betrekking tot corona confirmeert BV Heel zich aan de richtlijn van
Badminton Nederland. Op hun beurt volgt deze instantie het NOC*NSF. Zie onderstaande link:
https://www.badminton.nl/uploads/documents/Protocol-verantwoord-sporten-BadmintonNederland-week-26.pdf
Neem hier kennis van.
Dit document zal voortdurend worden voorzien van wijzigingen indien deze toepassing hebben op de
sportclub dan wel kantinegebruik. Bewaar geen kopie hiervan maar raadpleeg telkens de site voor de
laatste versie.
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