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Trainingen 
 

• Alle deelnemers van de training dienen zich aan te melden via Teamy. Via 
Teamy houdt Forwodians bij wie wanneer aanwezig is geweest. Voor de 

allerjongste teams zal de trainer/ coach een intekenlijst gebruiken.  
• Per training zal er een Corona toezichthouder worden aangewezen. Deze is 

aanwezig tijdens de wisseling van teams.  

• Per training zal er 10 minuten wisseltijd zitten.  
• De kleedkamers zijn op advies van de gemeente afgesloten.  

• Bij binnenkomst dient iedereen zijn handen te desinfecteren.  
• Iedereen dient de aangegeven loop richtingen te volgen. Een aangewezen 

corona toezichthouder zal dit bewaken.  
• Wij adviseren om al in trainingsoutfit naar de training te komen, onze 

kleedkamers zijn niet beschikbaar. 

• De douches zijn i.v.m. legionella niet beschikbaar.  
• Persoonlijke eigendommen zoals tassen, jassen en schoenen mogen niet 

in de kleedkamer achter worden gelaten. Je dient deze mee te nemen naar 
het trainingsveld.  

• Na de training zullen alle gebruikte trainingsmaterialen worden 

gedesinfecteerd.  
• Het te starten team kan wachten in de tribune en in de kantine.  

• Het team wat klaar is met trainen zal de zaal verlaten door de deur bij de 
kleedkamers.  
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Wedstrijden 
 

• Alle thuisspelende deelnemers van de wedstrijd dienen zich aan te melden 

via Teamy. Via Teamy houdt Forwodians bij wie wanneer aanwezig is 
geweest.  

• Bezoekende spelers en toeschouwers dienen zich te registeren bij 
binnenkomst.  

• Wij zullen alle verenigingen aanschrijven om met zo min mogelijk 

toeschouwers te komen. Dit omdat wij hier onvoldoende zitplaats 
capaciteit hebben. (13 personen) Zijn er geen zitplaatsen meer? Dan moet 

u de sporthal verlaten. Wij zullen 5 zitplaatsen gaan reserveren voor de 
chauffeurs.  

• Per wedstrijd zal er een Corona toezichthouder worden aangewezen. Deze 
is herkenbaar door een hesje.  

• Per wedstrijd zal er de voorgeschreven 30 minuten wisseltijd zitten.  

• De kleedkamers zijn op advies van de gemeente afgesloten.  
• Bij binnenkomst dient iedereen zijn handen te desinfecteren.  

• Iedereen dient de aangegeven loop richtingen te volgen. Een aangewezen 
corona toezichthouder zal dit bewaken.  

• Wij adviseren om al in wedstrijd outfit naar de wedstrijd te komen, onze 

kleedkamers zijn niet beschikbaar. 
• De douches zijn i.v.m. legionella niet beschikbaar.  

• Persoonlijke eigendommen zoals tassen, jassen en schoenen mogen niet 
in de kleedkamer achter worden gelaten. Je dient deze mee te nemen naar 
de zaal.  

• Na de wedstrijd zullen alle gebruikte materialen worden gedesinfecteerd.  
 

Uit wedstrijden 
 

• Carpoolen is mogelijk, adviseren wij, draag een mondkapje als mensen uit 

een ander huishouden in uw auto meerijden. Dit advies, van het RIVM is 
voor spelers vanaf 12 jaar en ouder.  

• Neem bij voorkeur al een gevulde bidon mee. 
• Hou je op de locatie aan de geldende protocollen en regels.  
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Horeca 
 

• We hebben een vast aanspreekpunt voor bezoekers en barvrijwilligers.   

• We instrueren de barvrijwilligers/medewerkers over de geldende 
hygiëneregels.  

• De looplijnen zijn reeds aangebracht. We zullen extra bewegwijzering 
aanbrengen voor de looproute naar de bar/wc.  

• We hebben de in - uitgangen van elkaar gescheiden. Je hebt geen 

kruisend verkeer.   
• We hebben een speciale indeling gemaakt voor de kantine. Zie afbeelding 

hier onder.  
• De geldende hygiëneregels zullen bij binnenkomst goed zichtbaar zijn.  

• Bij binnenkomst dient men zich te registeren en de handen te 
desinfecteren.   

• We hebben de kantine ingedeeld aan de hand van de restaurant richtlijnen 

van het KHN-protocol. 
• We hebben een barvrijwilliger protocol gemaakt waar alle nodige zaken 

instaan. Zie barvrijwilliger protocol. 
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1. Bij binnenkomst moet iedereen zich via een te scannen QR-code inschrijven. Hier 
wordt ook naar de gezondheid gevraagd. Tussen de banken zal een krijtbord staan. 
Die makkelijk te verplaatsen is in geval van nood.  
2. Hier zal de desinfectiezuil staan.  
3. Door de te volgen looproute kan je op een veilige manier je drankjes bestellen.  
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Barvrijwilliger protocol 
 
Beste barvrijwilliger,  

 
Bedankt dat je vandaag de bardienst wilt doen! Vanwege het Corona virus 

gelden er wat extra regels. We willen je vragen om deze regels goed op te 
volgen.  
 

Het extra reinigen van de bar.  
• Bij aanvang van de bardienst dien je eerst de bar schoon te maken. Dit 

kan met warm water en Dettol. Graag alle contact vlakken goed reinigen.  
• In deze tijd is hygiëne erg belangrijk. Neem alle contact vlakken 

regelmatig af.  
 
Betalen 

• Het is niet meer mogelijk om contant te betalen.  
 

Glaswerk 
• Koffie en thee worden niet meer in glaswerk geserveerd. Hiervoor kan je 

de kartonnen bekers gebruiken. (Latte Macchiato moet wel in een glas 

worden geserveerd.) 
• In te leveren lege flessen kunnen worden ingeleverd bij de tafel voor de 

bar.  
 
Etenswaar 

• We serveren geen tosti’s meer.  
• We serveren alleen voorverpakte etenswaren.  

 
Mochten er vragen zijn kunt u contact opnemen met; 
 

Erika van Rooij   0638331437 
Gerard Edelaar   0642159374 

Jelle van Werkhoven  0653416773 
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Corona toezichthouder 
 
Bedankt dat je vandaag de Corona Toezichthouder wilt zijn. Zonder jou zouden 

we vandaag niet mogen sporten. Maar wat wordt er eigenlijk van je verwacht?  
 

Als toezichthouder bent je zichtbaar door het vestje wat je aanhebt. Je bent er 
om ervoor te zorgen dat iedereen de 1,5 meter regel in acht houdt. Je moet dan 
ook mensen aanspreken als iemand zich hier niet aan houdt. 

 
Alle bezoekers moeten zich registeren via de te scannen QR-code. Je kan niet bij 

deze gegevens maar je mag wel vragen of iedereen dit heeft gedaan. Leden van 
Forwodians hoeven dit niet te doen. Die registeren zich via een andere applicatie.  

 
Na de registratie dient iedereen zijn handen te desinfecteren. Ook dit hou jij in 
de gaten en zo nodig vul jij het desinfectiemiddel bij.   

 
In de kantine hebben we 7 zitplaatsen. De wachtrij voor de bar is voor maximaal 

4 personen. Bezoekers en leden mogen niet doelloos, staand gaan wachten of 
rondhangen.  
 

In de hal hebben we 13 zitplaatsen. Ook dit is de maximum aan de hoeveelheid 
toeschouwers. Zijn alle zitplaatsen bezet? Dan moeten de resterende 

toeschouwers buiten wachten.   
 
Samengevat: 

 
• Onze Forwodians leden hoeven géén QR-code te scannen voor registratie. 

Zij mogen volstaan met de aanwezigheidsregistratie via Teamy of de 

Basketball.nl app, zowel voor de trainingen als de wedstrijden. 

• Alle bezoekers moeten zich wél registreren via de QR-code. Dat zijn zowel 

tegenstanders, als ouders en toeschouwers. Ook van Forwodians. 

• Je mag alleen op de aangegeven plekken zitten. Dus niet elders, maar ook 

niet staand blijven kijken naar de wedstrijd. Ook huishoudens moeten 1,5 

meter afstand houden van elkaar (conform protocol sporthalbeheerder). 

• Bij binnenkomst desinfecteert iedereen zijn/haar handen bij de 

desinfectiepaal. 

• Let op de pijlen m.b.t looprichtingen en uitgangen. 

 

Mochten er vragen zijn kan je altijd contact opnemen met Jelle van Werkhoven 
0653416773 

 


