Praktische afspraken en veiligheidsmaatregelen in het
kader van covid-19 – update 2 juli 2021
Algemene coronamaatregelen blijven nog steeds geldig
-

-

Voel je je ziek? Maak je koorts? Is iemand van je huisgezin of onmiddellijke entourage
ziek of besmet met het virus? Blijf dan thuis en kom niet naar de club! Bespreek met je
huisarts wanneer dit wel terug mogelijk is.
Was of desinfecteer regelmatig je handen
Hoest of nies in je elleboogplooi of een papieren zakdoekje.
Bewaar de sociale afstand van 1,5 m zo veel en zo goed als mogelijk
Kwam je spelen en test je positief? Gelieve zeker door te geven aan je huisarts en
contacttracers dat je ook kwam badminton spelen in clubverband (en wanneer) én
meld eveneens onze clubcontactgegevens (Covid-coördinator, zie onder). Indien dit
niet snel op gang komt kan je uiteraard ook zelf de club contacteren om de nodige
maatregelen te nemen. Privacy wordt gegarandeerd.

Specifieke maatregelen clubwerking
-

-

-

-

Vooraf reserveren is niet nodig. Registratie ter plaatse is wel verplicht: gelieve elke
keer zelf je aanwezigheid te noteren op de naamlijst die in de zaal beschikbaar zal zijn.
De permanentieverantwoordelijke van het clubbestuur zal dit tussendoor controleren.
Kom maximaal 5 minuten voor tijd naar de sporthal, in sportkledij. De kleedkamers
zijn vanaf 2/7 beschikbaar maar NIET de douches tot nader bericht. Sleutels
kleedkamers te bekomen bij aankomst via de zaalwachter (Danny).Toiletten blijven
ook beschikbaar.
In principe mogen we de zaal niet betreden voor de vorige groep weg is
(sporthalprotocol). We stoppen dus ook 5 minuten voor het einduur, om tijdig de zaal
te kunnen verlaten.
Mondmaskerplicht in de zaal als je niet speelt! Draag je mondmasker bij het
binnenkomen van de sporthal en ook op momenten dat je niet speelt. Dus draag
steeds je mondmasker bij opzetten terreinen, pauze op de bank, babbeltje tussendoor
(afstand houden!), toiletbezoek, weggaan. Dit is een gemeentelijke verplichting. Bij
inbreuken kan ons de toegang tot de sporthal ontzegd worden.
Ontsmet je handen bij het binnenkomen van de zaal en na elke set (verplicht). Gebruik
de ontsmettingsgel van de club die tussen de terreintjes opgesteld staat aub!
Plaats je tas langs één van de zijkanten van de sporthal en laat 1,5 m tussen elke tas.
Dit kan verspreid over de volledige zaal zodat de veilige afstand kan bewaard worden!
Hou ook afstand (1,5 m) als je op de bank plaats neemt of bij een babbeltje.
Raak geen materiaal van andere spelers aan (tassen, rackets, kledij,…).

-

-

-

-

Er is nu geen beperking meer op het aantal spelers per avond, mits behoud van de
veiligheidsmaatregelen (zie boven). Voor de vakantiemaanden reserveerden we
sowieso 10 terreinen op woensdag en 6 op vrijdag zodat er zeker voldoende ruimte
beschikbaar blijft.
Terreinen worden opgesteld na het ontsmetten van de handen. Ontsmet je handen
ook na het opstellen van de terreinen voor je begint te spelen.
Gemeenschappelijk gebruik van de clubshuttles: we gebruiken een aparte doos
shuttles voor woensdag- en vrijdagavond. Er is immers na elke set de verplichting om
handen te ontsmetten.
Zowel dubbel- als enkelspel zijn mogelijk volgens de meest recente richtlijn van Sport
Vlaanderen en Badminton Vlaanderen (update 7 juni 2021), mits het volgen van de
veiligheidsprotocollen.
Na een set vervangen we de traditionele handshakes nog steeds door een tikje met en
tegen elkaars racket bij de partner en tegenstrever(s).
Vermijd fysiek contact en hard roepen tijdens het spelen van een wedstrijdje.
Na het einde van de avond en het opruimen van het materiaal, verlaten we
onmiddellijk de sporthal. We stoppen 5 minuten voor het einduur in functie van een
volgende groep (tenzij er geen reservaties zijn na ons).

Deze maatregelen gelden tot herroeping of aanpassing. Dit gebeurt via een mail naar elk lid,
de website www.haminton.be en het infobord in de club.
Heb je opmerkingen, suggesties, meldingen: contacteer de covid-coördinator van de club:
Roland Willox, roland.willox@skynet.be, tel. 0477 36 08 02
Dank voor je medewerking en geniet van het sporten!
Het clubbestuur

