Protocol
Per 01-07-2020

Uitoefenen buitensport - Beachvolleybal
Accommodatie: Dynamoplaza

We zijn gelukkig alweer een tijdje bezig. Ondanks alle restricties en beperkingen merken we
dat iedereen het weer fijn vindt om wat te kunnen doen. Per 01-07 zullen er weer meer
versoepelingen doorgevoerd kunnen worden door de overheid, waardoor ook ons protocol
weer iets minder gevuld hoeft te worden! Hieronder lees je alles over Dynamoplaza.
Blijf ten aller tijde thuis wanneer:
1. Je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook lichte!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
2. Als iemand bij jou thuis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft;
3. Als jij- of iemand bij jou thuis positief getest is op COVID-19/Corona;
4. Als je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact gehad hebt met een besmet persoon.
Praktische informatie per 01 juli 2020
- Kleedruimten zijn, net als altijd met beachvolleybal, gesloten. Toiletruimten zijn per 01-07
weer geopend, tijdens openingstijden van Optisport ’t Spilbroek.
- Het terras en de overkapping blijven geopend. Het halen van een consumptie blijft
mogelijk. Een zitplek is verplicht. Houd er rekening mee dat je (indien op jou van toepassing)
1,5m afstand tot anderen bewaart op het terras en de rest van het terrein.
- Toeschouwers zijn weer welkom (max. 250). Houd indien van toepassing altijd 1,5m
afstand.
- Kom in sportkleding naar de accommodatie. Neem zelf drinken (water) mee naar het veld.
- Desinfecteer je handen en armen bij het betreden en verlaten van de accommodatie.
- Neem géén eigen ballen of materialen mee; de vereniging zorgt hiervoor.
- Er zijn tijdens het sporten geen restricties meer. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen.
Iedereen mag tijdens het beachvolleyballen weer ‘normaal’ spelen, zonder daarbij 1,5m
afstand te houden tot anderen. Klaar met sporten? Op het terras en de rest van het terrein
geldt de 1,5m maatregel nog wél.
- Als er een bal over de omheining gaat, wordt deze gelijk door iemand van dat veld
opgehaald. Houd hierbij rekening met anderen en bewaar afstand.
- Houd je aan de door Optisport aangegegeven looproutes.
Ook vanaf 1 juli werken we met een vast schema. Echter, is het op aanvraag bij de beach
commissie mogelijk om zelf met een groepje te beachvolleyballen op een tijdstip waarop
de velden beschikbaar zijn. Ook is het voor andere verenigingen mogelijk om met een
groepje te beachvolleyballen. Meer info via de beachcommissie.

Schema gebruik Dynamoplaza
Nog even in het kort:
Afstand houden tijdens spel is niet meer nodig.
Er geldt geen maximum meer voor het aantal spelers en begeleiders per veld.
Binnen de vereniging mag er gemixt worden; iedereen mag/kan weer met elkaar sporten.
Voor- en na het sporten houden we rekening met de geldende maatregelen.
Heb je verder nog vragen? Deze kun je stellen per mail via secretariaat@dynamoneede.nl

