Beste spelers en bezoekers van MHC Ede,
In aanloop en voorbereiding naar en tijdens het seizoen 2020-2021 hebben we rekening te houden
met maatregelen rondom het aanwezige coronavirus. Als vereniging hebben we een aantal regels
opgesteld om ervoor te zorgen dat we het risico op besmetting zo laag mogelijk houden.
Wij verwachten dan ook dat jullie alles in het werk zullen stellen om je aan deze regels te houden.
Lees onderstaande info goed door en volg deze op!

Spelers
Trainingen:
- Voor trainingen geldt het laatst afgegeven protocol als gepubliceerd op de site en in de
app
- Verplaats nog steeds zoveel mogelijk als groep (team) en betreed het veld pas als het team
voor je het veld verlaten heeft
- Verlaat het trainingsveld zo snel als mogelijk zodat het team na jouw training ook volop
kan genieten van zijn trainingstijden
- Gezamenlijke teamlunches zijn vanaf 26 augustus niet meer toegestaan, ook niet bij
jeugdteams
- Gedeeld fruit is vanaf 26 augustus niet meer toegestaan, ook niet bij jeugdteams
Vakantieverblijfplaats:
- Jouw trainer heeft een lijst met alle namen van spelers uit het jouw team. Vul hierop a.u.b.
in in welk land je op vakantie geweest bent en wanneer je bent teruggekomen in
Nederland.
Quarantaine bij bezoek in buitenland:
- Wanneer je een land hebt bezocht in een code-oranje of code-rood gebied of je bent in
contact geweest met een besmet persoon, behoor je 10 dagen in quarantaine te gaan en
niet deel te nemen aan trainingen en/of wedstrijden, dan wel het park van MHCE te
bezoeken.
•

Maar ik ben getest! Ook wanneer je getest bent en de uitslag is negatief dien je nog
steeds de quarantaineperiode te hanteren.
Dus ben je in een risicogebied geweest blijf je 10 dagen weg van MHC Ede.

-

Wanneer je niet in een code-oranje of code-rood gebied geweest bent, maar je hebt
klachten waarvan je vermoedt dat het om corona gaat en je laat je testen: Wanneer de

uitslag van deze test negatief is, hoef je niet in quarantaine en kun je deelnemen aan
trainingen en/of wedstrijden.
Vervoer spelers naar uitwedstrijden:
Het advies is een niet-medisch mondkapje te dragen als je in een auto rijdt met mensen
die niet tot jouw huishouden behoren. In een auto kan 1,5 meter afstand houden niet
altijd. Als je alleen rijdt of met mensen uit jouw eigen huishouden geldt dit advies niet.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook niet als zij niet
tot hetzelfde huishouden horen.
Het is een hele kleine moeite om een mondkapje te dragen. Wij raden als vereniging sterk
aan de nadruk te leggen op het dragen van een mondkapje tijdens vervoer naar
uitwedstrijden.

Wedstrijden:
- De aanvangstijden mogen in een ruimer kader gepland worden dan voorheen. Het kan dus
voorkomen dat je eerder begint dan gebruikelijk of later zult starten. Het
wedstrijdsecretariaat doet er alles aan om wedstrijden op verschillende velden niet op
gelijke tijden te laten starten om zo mogelijk een spreiding van bezoekers te creëren
- Betreed het veld niet voordat het vorige team het veld verlaten heeft
- Er zal geen line-up zijn voor aanvang van de wedstrijd
- De huddle (teambijeenkomst op het veld) vooraf aan de wedstrijd is enkel mogelijk bij
jeugdteams. Seniorenteams dienen bij de huddle 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
Ondanks dat de huddle is toegestaan bij jeugdteams vragen we meer afstand onderling
toe te passen. De scheidsrechterscommissie zal hierover worden geïnformeerd
- Het gebruik van bidons dient gereguleerd te worden. Het delen van bidons is niet
toegestaan.
- Gezamenlijke teamlunches (met of zonder tegenstander) is vanaf 26 augustus niet meer
toegestaan, ook niet bij jeugdteams
- Gedeeld fruit is vanaf 26 augustus niet meer toegestaan, ook niet bij jeugdteams
- Wanneer je als team na de wedstrijd van het veld komt, ben je publiek geworden en dien
je het normale protocol te volgen en 1,5 meter afstand te hanteren indien je 18 jaar of
ouder bent. Ook jeugd dient op het terras en in het clubhuis te zitten!
- Kleedkamergebruik is toegestaan. Om voldoende afstand te kunnen houden zijn slechts
alleen de dubbele kleedkamers open. Probeer voorbesprekingen zoveel mogelijk op het
veld te doen

Publiek en horeca
Ook voor het publiek geldt de quarantaineregel bij bezoek aan het buitenland:
- Wanneer je een land hebt bezocht in een code-oranje of code-rood gebied of je bent in
contact geweest met een besmet persoon behoor je 10 dagen in quarantaine te gaan en kun
je jouw favoriete team niet komen aanmoedigen.
•

Maar ik ben getest! Ook wanneer je getest bent en de uitslag is negatief dien je nog steeds
de quarantaineperiode te hanteren.
Dus ben je in een risicogebied geweest blijf je 10 dagen weg van MHC Ede.

-

Wanneer je niet in een code-oranje of code-rood gebied geweest bent, maar je hebt
klachten waarvan je vermoedt dat het om corona gaat en je laat je testen: Wanneer de
uitslag van deze test negatief is, hoef je niet in quarantaine en ben je welkom op MHC Ede.

Publiek is welkom tijdens wedstrijden, echter gelden ook voor publiek gedragsregels:
- 1,5 meter ruimte houden tot personen die niet uit hetzelfde gezin komen.
- Geen stemverheffing langs het veld
- Bij bezoek horeca (clubhuis en terras) dient men te gaan zitten, tenzij men gaat bestellen,
het toilet bezoekt of de horeca verlaat.
- In het clubhuis zijn 28 zitplaatsen dit is dus voor een beperkt aantal personen toegankelijk
- Op het terras (het verhoogde gedeelte met de ronde tafels en de banken onder de
overkapping) bezit 98 zitplaatsen
- Het is niet toegestaan onder de overkapping te staan, echter de tribune behoort tot het
veld waardoor staan daar wel is toegestaan met inachtneming van de 1,5 meter regel
- Bij regen is er dus een beperkt aantal droge plaatsen. Het meenemen van een paraplu
raden wij dan ook ten zeerste aan daar wij ook bij regen de regels dienen te hanteren
- De horeca heeft een routing (vaste in- en uitgang) volg deze routing
- Maak gebruik van de registratiecode die op vele plekken op de club aanwezig is. Kleine
moeite maar bij een mogelijke besmetting een groot plezier. Hiermee kunnen we je
informeren wanneer dit nodig is. Gegevens zullen slechts 14 dagen worden opgeslagen en
enkel gebruikt worden bij een mogelijk besmettingsgeval.
Coronaverantwoordelijke:
- Op MHC Ede proberen we de regels zoveel mogelijk na te leven. Mocht je worden
aangesproken door een clubgenoot of een coronaverantwoordelijke volg deze
aanwijzingen dan op
Bij vragen, aanvullingen of onduidelijkheden kun je contact opnemen met ondergetekende op
coronacoordinator@mhc-ede.nl
Met sportieve groet,
Patrick Roke
Corona-coördinator MHC Ede

