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De eerst nieuwsbrief van dit seizoen! 

We gaan dinsdag 18 augustus weer beginnen met de eerste trainingen, maar dit zal in verband met 

corona een bijzondere start van het seizoen 2020/2021 zijn! 

Het belangrijkste van deze nieuwsbrief zijn de huisregels: 

 

Trainingen en wedstrijden: 

o Via de kleedkamer in sportkleding de zaal in gaan 

o Waterfles/-bidon thuis vullen 

o Eventuele spullen meenemen de zaal in zodat je na de training deze mee kunt 

nemen naar huis en niet via de kleedkamer hoeft 

o Via de zijdeur/ nooduitgangen de zaal verlaten 

o Nieuw team wacht ik de kleedkamer tot het trainende/spelende team de zaal heeft 

verlaten 

o Niet te vroeg komen 

o THUIS douchen 

o Als je na je wedstrijd nog moet fluiten of tellen mag je wel douchen 

o Zoveel mogelijk ventileren door het openen van de deuren 

 UITwedstrijden: 

o Als er gezamenlijk wordt gereden naar een uitwedstrijd met personen die niet uit 

hetzelfde huishouden komen, wordt geadviseerd om de chauffeur en de personen 

boven de 18 een mondkapje te laten dragen in de auto. Deze personen moeten zelf 

voor het mondkapje zorgen 

 Geen scheidingswand tussen de velden 

 Ballen en eventuele andere materialen voor en na gebruik desinfecteren. Desinfectans is 

door de gemeente ter beschikking gesteld 

 Trainers registreren aan- en afwezigheid 

 Ouders zijn NIET toegestaan in de kleedkamer en de zaal.  



 De tribunes zijn wel open; hier wordt de 1,5 meter regel gehanteerd, tot een maximum van 

100 personen (zie ook de richtlijnen gemeente) 

 Bij klachten THUISBLIJVEN! 

 De Binder hanteert de horeca richtlijnen 

Voor al bovenstaand geld, we moeten het samen doen en samen gezond houden! 

Neem hierin je verantwoordelijkheid en gebruik dan ook je gezonde verstand! 

In de bijlage: 

- teamindeling 2020-2021 

- richtlijnen gemeente binnensport accommodaties 

- veldindeling thuiswedstrijden 

Noteer alvast in uw agenda: 

 ledenvergadering 28 september om 19.30 in de Binder 

 week 35 gaan we nieuwe shirts passen 

 

Sluiten we af met een leuke mededeling, we staan als volleybal in de volgende editie van De Groene 

Gramsberger. Houdt de brievenbus in de gaten! 

 

Een sportieve en gezonde groet, het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zwaluwengramsbergen.nl/nieuwsbrief/Openstelling%20binnensportaccommodaties%20huisregels%20gemeente%20Hardenberg.pdf

