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CORONAPROTOCOL
Gedragsregels
•
•
•
•
•

Gezond verstand gebruiken staat voorop.
Iedereen die ziek is, hoest, niest of dergelijke is niet welkom en blijft weg.
1,5 meter afstand te allen tijden respecteren.
Schud geen handen.
70 jaar of ouder, extra voorzichtig, denk goed na over het risico.

•

•

Een bestuurslid, kenbaar aan hesje, ziet toe op deze gedragsregels en grijpt in waar
nodig met mandaat van het hele bestuur.
Toilet en handwasgelegenheid blijven bereikbaar.
AED en verbandtrommel blijven bereikbaar.
Kom naar de club niet meer dan 10 minuten voor de afgesproken tijd en ga daarna
direct naar huis.
Desinfecteer de handen vóór en na de training.

•

Let op elkaar en spreek elkaar aan waar nodig.

•
•
•

Spelregels
•
•
•
•
•

Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van thuis. Raap niet
andermans boules of but op.
Geen cirkel gebruiken, volstaan met streep als markering.
Meet met je eigen rolmaat, andere spelers houden 1,5 meter afstand.
Geen scorebordjes gebruiken of nadien ontsmetten.
Als je een scorebord gebruikt, laat dan één persoon de stand bijhouden.

Voorzieningen








Desinfectiemiddel voor handwassen en ontsmetten scorebordjes etc. op tafel buiten.
Papieren zakdoekjes/tissues op tafel.
Afvalbak buiten in hoek zetten op voldoende afstand.
Aparte ingang: 1-richting naar uitgang bij de banen.
Aparte ingang: 1-richting fietsenstalling.
Na elke training, elke dag schoonmaken:
wedstrijdtafeltje, deurkrukken en toiletruimten.
Regelen openen en sluiten accommodatie.

BESTUURSLID (MET HESJE) IS CORONA-VERANTWOORDELIJKE
EN HEEFT VOLLEDIG MANDAAT VAN HET HELE BESTUUR.

E-mail:
Coördinatie:

nieuwsbrief@cloeckenmoedigh.nl
Huub van Abeelen (06-51221438)
Anny Stobbe (06-29139234)

blz. 1 van 2

Tot 1 september 2020
•
•
•
•

Geen wedstrijden, geen toernooien en dergelijke, ook niet intern.
Geen clinics.
Kantine gesloten.
Binnenaccommodatie gesloten.

Vanaf 1 juni 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tête à tête op 2 buitenste banen per bak, te zien als training.
Training dus voor maximaal 16 personen.
Vooraf aanmelden via telefoon of e-mail, waarbij vol=vol.
Op en rondom de banen niet meer dan 20 personen.
Minimaal 1,5 meter afstand tussen personen en spelers.
Ook niet-leden zijn welkom, indien vooraf geaccordeerd.
Gemeente handhaaft de noodvoorziening.
Maandag t/m vrijdag:
van 10.00 uur tot 12.00 uur en 14.00 uur tot 16.00 uur.
Alleen voor vooraf geaccordeerde aanmeldingen via:
jwlvandeloo@gmail.com of 06-22153353.

•

Rekening wordt gehouden bij toewijzen dat iedereen de kans krijgt om te trainen
per week: 1 of 2 maal.

•
•
•

Indien het tête à tête succesvol is wordt er per 5 juni met doubletten gespeeld.
Dan maximaal 32 personen op de banen.
Let wel: alleen als er voldoende discipline bestaat bij tête à tête.

VOORAL: 1,5 METER AFSTAND VAN ELKAAR

Bestuur Cloeck & Moedigh
9 mei 2020
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