Beste CCP’er,
Binnenkort speelt één van jullie teams een wedstrijd tegen Badmintonvereniging Nieuw-Vennep.
Wij willen U en de spelers/begeleiders van dit team graag alvast bekend maken met onze huidige
corona maatregelen. Omdat er momenteel een meldplicht geld voor samenkomsten van boven de 50
mensen op onze activiteiten en we de aantallen zo klein mogelijk willen houden daarbuiten.
Verzoeken wij u om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kom met maximaal 6 spelers per team. (spelers die niet deelnemen aan een wedstrijd en
geen arbitrage zijn dienen als toeschouwer gezien te worden).
Maximaal 2 ouders/begeleiders/toeschouwers per team te komen.
Broertjes en zusjes niet mee te nemen naar de hal.
Uw handen te ontsmetten bij binnenkomst van de accommodatie.
Toeschouwers dienen plaats te nemen op de tribune en daarvoor aangewezen plaatsen.
Uitzondering spelers van een team deze nemen plaats op de banken in de zaal.
Maximaal 1 begeleider per team op de vloer om bijvoorbeeld te helpen bij het invullen van
het wedstrijdformulier
Teams dienen plaats te nemen op de daarvoor geplaatste banken in de zaal.
Er wordt een aparte pen voor het thuis en uitspelend team gebruikt voor het invullen van de
teamopstelling. Uitslagen worden door zo min mogelijk en alleen BVNV spelers ingevuld.
Schud geen handen

Onze zaalindeling is als het plaatje op de volgende pagina. Hierop vindt u ook de teamnummers van
onze teams en op welke baan deze spelen. Toeschouwers blijven aan de rechterkant van dit plaatje.
Hier zullen mogelijk met goedkeuring van de sporthal een tribune(s) uitgerold worden.
Ondanks het mogelijk uit kunnen rollen van een tribune om onze bezoekers kwijt te kunnen, zijn
maar een minimale aantal plaatsen beschikbaar. Mede omdat we de spelers ook moeten huisvesten
van de rechter kant op deze tribunes.
Momenteel dient de invalideingang als ingang en de draaideur als uitgang van het complex.
Volg de groene pijlen om de sporthal in te gaan. Hier geld zoveel mogelijk een 1 richtingsverkeer.
Meereizende begeleiders van tegenstanders tegen ons team 1, 2 en 3 worden vriendelijk verzocht
boven op de tribune plaatst te nemen op 1,5 meter afstand van elkaar. Voor team 4 en 5, onze U13
teams, zal een tribune uitgeschoven worden zodat ouders beneden plaats kunnen nemen en wij
looproutes in de zaal behouden.
Wij vinden het ook vervelend dat er zoveel maatregelen zijn en u het misschien niet optimaal kunt
zien. Maar als we ons allen aan de regels houden kunnen we hopelijk wel wedstrijden blijven spelen.
Wij wensen u alvast sportieve wedstrijden toe.

