Huisregels TiMaX/DeVoKo
TRAININGEN en WEDSTRIJDEN
➔ Voor alle leden, vrijwilligers, ouders en verzorgers
Deze huisregels zijn gemaakt volgens de richtlijnen NOC*NSF en Nevobo
• Vermijd drukte! Houd het gezellig en verantwoord voor iedereen!
• Houd je aan de algemene regels van het RIVM.
TRAININGEN:
• Tijdens alle trainingen GEEN TOEGANG tot de tribune om te kijken. Kinderen mogen
tot aan de deur van de kleedkamers en/of sporthal worden gebracht. Ook na de
trainingen kinderen opwachten in de gang van de het sportcomplex.
WEDSTRIJDEN:
• Kinderen mogen tot aan de deur van de kleedkamers en of sporthal worden gebracht!
• DeVoKo toeschouwers zijn verplicht online een zitplaats te reserveren via
www.devoko.nl anders geen TOEGANG tot de zaal. We hebben per wedstrijd een
beperkt aantal zitplaatsen ivm 1,5 meter afstand.
• Als er een wedstrijd niet gereserveerd kan worden online, dan hebben wij dit bewust
gedaan! ER WORDEN DAN GEEN TOESCHOUWERS TOEGELATEN !!!!
• Heb je plaats gereserveerd voor een wedstrijd dan graag melden voor aanvang
wedstrijd bij ingang sporthal. Tevens moet je bewijs van reservering kunnen tonen.
• Kinderen t/m 12 jaar hoeven niet te reserveren.
• Zitplaatsen zijn gemarkeerd met een sticker, graag de 1,5 m. respecteren.
• Banken met lint mogen NIET als zitplaats worden gebruikt.
• Spelers, coaches, trainers, scheidsrechters en vrijwilligers vallen niet onder
toeschouwers, zolang zij actief zijn in het veld of in de zaal.
• Zijn spelers, coaches, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers enz. klaar, dan tellen ze
mee als toeschouwer en moeten ze een zitplaats hebben gereserveerd, anders wordt
iedereen verzocht de sporthal te verlaten.
• Alle DeVoKo leden worden verzocht in sportkleding te komen.
• Alle kleedkamers en douches zijn open.
• Max 1 team per kleedkamer mag tussentijds omkleden en/of douchen. Daarna de
kleedkamer weer schoon achterlaten en alle kleding weer uit de kleedkamer
meenemen zodat een volgend team erin kan.
• PIJLEN volgen voor de juiste looproutes.
• Wij vragen respect voor onze toezichthouders die op vrijwillige basis proberen alles in
juiste banen te leiden.
• Er wordt verwacht dat iedereen zich houdt aan de huisregels die bij Sportcomplex
Dorper Esch horen en bij volleybalvereniging TiMaX/DeVoKo.
SPORTCAFÉ
• Tijdens de wedstrijden of wachten tijdens trainingen ben je altijd welkom in ons
Sportcafé.
• Ook hier wordt verzocht om de regels te handhaven die horen bij ons Sportcafé.
• Max. 30 personen in Sportcafé en 1,5 m afstand in acht nemen
• Tevens wordt verzocht niet met het meubilair te schuiven.
➔ Voor overige vragen coronainfo@devoko.nl

