Beste Badminton leden,
Hierbij de richtlijnen die de overheid en Heton aan alle sportclubs in Nederland oplegt.
Aan jullie de vraag om deze zo goed als mogelijk op te volgen en een beetje op elkaar te letten.
En zoals Rutte zegt: gebruik je GEZOND verstand.
Wij hopen op jullie medewerking en begrip in deze.

Bij binnenkomst de handen desinfecteren met de Handgel op het tafeltje.
Wij noteren je naam bij binnenkomst op een lijst en bewaren deze volgens de richtlijnen voor
4 vier weken.
Thuis omkleden heeft de voorkeur. Alleen wisselen van schoenen in de omkleedruimte.
Bij het Partijen, - Speelbord lopen we met de klok mee om onze naam te plaatsen op het
Partijen bord.
Richtlijnen binnensport In het kort de spelregels voor het sporten:
• Per 1 juli is binnensporten weer toegestaan voor alle doelgroepen en sporten;
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden
hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden;
• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand
tot elkaar te houden, waaronder in de kleedruimtes en in de horeca;
• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van binnensportaccommodaties zijn weer open; Thuis
omkleden heeft de voorkeur. Alleen wisselen van de sportschoenen in de omkleedruimte.
• Geforceerd stemgebruik in de binnensportaccommodaties, zoals schreeuwen is niet toegestaan;
• Wedstrijden en toernooien zijn vanaf 1 juli toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig zijn;
• De sporters mogen de accommodatie niet eerder betreden dan hun gehuurde tijden.

De basisregels zijn:
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten);
• Probeer drukte te vermijden;
• Was vaak je handen.
Start seizoen Junioren op maandag 31 augustus 2020 van 18:30 tot 19:30 uur.
Start seizoen Senioren: maandag 31 augustus 2020 van 19.30 tot 21.30 uur.

Met Sportieve Groet,
Paul Jan Ron
P.S.:

Dit onder voorbehoud van de ontwikkelingen omtrent het corona virus

http://www.badmintonclubpoona-margraten.nl/

