PROTOCOL
‘WE GAAN WEER SPORTEN/BEWEGEN’
BIJ SPORTHAL DE VLINDER

STICHTING VIERVLAKVLINDER PROTOCOL
‘WE GAAN WEER SPORTEN/BEWEGEN’
Dit protocol is opgesteld door het bestuur van stichting ViervlakVlinder en is
gericht op het veilig sporten/bewegen in het coronavirus tijdperk. Het protocol is
opgesteld binnen de kaders die zijn afgegeven door de landelijke overheid
aangaande de strijd tegen het coronavirus.
Bij het opstellen van het protocol is gebruik gemaakt van het algemeen protocol
verantwoord sporten van NOC*NSF. Daar waar nodig zijn deze adviezen en
richtlijnen ‘vertaald’ naar de situatie bij sporthal De Vlinder.
Voor eventuele vragen over dit protocol kunt u terecht bij het bestuur via een
mail aan viervlakvlinder@gmail.com of bij Ton van Hoof (06-82725757), hij is
locatiecoördinator bij sporthal De Vlinder.
Versie 10.0, 13 november 2021

ALGEMENE INFO

Vanaf zaterdag 13 november 2021 18.00 uur moeten alle mensen
vanaf 18 jaar en ouder, zowel sporters als vrijwilligers, bij Sportcomplex
De Vlinder een Coronabewijs kunnen overleggen.
Hierop zal bij de ingang worden gecontroleerd. Het coronabewijs
wordt samen met het identiteitsbewijs gecontroleerd. Jongeren vanaf
14 jaar moeten hun identiteitsbewijs kunnen laten zien.
Publiek is helaas NIET meer welkom.

CLUBHUIS
In het clubhuis moeten de regels voor de horeca nageleefd worden.
Dit betekent het volgende:
- Afhalen van drank- en etenswaar in het clubhuis is voor iedereen
toegestaan. U kunt uw drankjes nuttigen in de Plaza.
- Iedereen die in het bezit is van een Coronabewijs mag ook
gezellig plaatsnemen in het clubhuis. Iedereen boven de 18 jaar
heeft de QR-code al laten checken bij binnenkomst in de Vlinder,
dus dat vormt geen probleem.
- Jongeren tussen 13 en 18 jaar die ook gezellig willen plaatsnemen
in het clubhuis zullen dan ook hun coronabewijs moeten laten
zien.
- Het clubhuis sluit uiterlijk om 20.00 uur.

Dit protocol is opgesteld door het bestuur van
stichting ViervlakVlinder.
Eventuele vragen over dit protocol, kunnen via de mail worden
gesteld (viervlakvlinder@gmail.com)
Wanneer de regelgeving vanuit de landelijke overheid gewijzigd wordt of
wanneer er een aanleiding is om dit protocol te wijzigen, dan zal dit per
ommegaande gebeuren. Hiervan zal melding gemaakt worden op onze website;
https://www.sporthaldevlinder.info en tevens zal dan een nieuwe versie van het
protocol op de website worden geplaatst.

