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****************************************************************************************** 

Nieuwsbrief thuiswedstrijden en corona maatregelen september 2020 
************************************************************************************************* 
 
 
Dit keer een extra editie van de nieuwsbrief. Komend weekend spelen alle teams een thuiswedstrijd en graag willen 
we jullie de corona maatregelen die bij EKCA gelden (nogmaals) onder de aandacht brengen. 
 
Iedereen kan de algemene maatregelen natuurlijk dromen: 

- Blijf thuis bij klachten (zeg je wedstrijd of training af) 
- Houdt 1,5 meter afstand (voor 18 jaar en ouder)  
- Hoest/nies in je ellebogen 
- Was vaker je handen  
- Vermijd drukke plekken 

 
Aanvullende coronamaatregelen in de kantine: 

- De kantine is open voor zowel afhalen als wat langer blijven. 
- Bij binnenkomst kun je je handen desinfecteren en er liggen formulieren die je kunt invullen. De spelende 

teams en begeleiders kunnen 1 formulier invullen met op de achterkant de namen van de spelers en 1 
contactpersoon die zijn of haar emailadres en telefoonnummer erbij zet.  

- Als je wat langer wil blijven ben je verplicht te gaan zitten. Vanwege de horecaregels mag je niet staand 
of hangend aan de bar je drankje opdrinken. Er zijn 22 zitplaatsen. De stoelen die er staan mogen niet 
van hun plaats. 

- Als de stoelen bezet zijn dien je buiten te blijven. 
- Als het vol is, kun je je drankje wel halen en er weer mee naar buiten gaan (afhalen). 
- Rondom de bar zijn 3 bestelplekken gemaakt voor 1 persoon per bestelplek. Als die vol zijn moet u buiten 

wachten. Een rij in de kantine is vanwege de horecaregels niet toegestaan.  
- Als het heel druk is maken we er een afhaalpunt bij aan de zijkant van de kantine. 
- De gehele dag zal er een corona coördinator in de kantine zijn die de weg kan wijzen. 
- Volg de looproute. Die is duidelijk gemarkeerd. De ingang loopt via de klapdeuren en de uitgang via de 

gang van de sporthal naar de normale ingang. 
- Alle drankjes worden in kartonnen bekers of plastic glazen geschonken. 
- Verzoek ook zoveel mogelijk contactloos te betalen. 

 
Aanvullende maatregelen buiten en rond het veld 

- Hou afstand langs het veld. Er zijn duidelijk gemarkeerde plekken gemaakt en daar is ruimte om te kijken 
- Schreeuwen of geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.   
- Voor - en na de wedstrijd, tijdens de pauze en op de reservebank hou je 1,5 meter afstand. 
- In de kleedkamers is ruimte voor 4 personen en onder de douches is ruimte voor 2. Respecteer ook hier 

de 1,5 meter.  
 
Wij gaan ervan uit dat we ook binnen deze regels een gezellige én veilige EKCA dag met elkaar kunnen hebben.    
  
Groet, het bestuur  
Gerda, Ivona, Martine, Vincent en Dirk-Jan 
en kantinecommissie 


