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Beste leden van HCIJ,

Na het bericht van vorige week, komen we opnieuw met een update m.b.t. de aangescherpte maatregelen.

Zaterdag 13 november
Vandaag gelden de regels van vorige week, met de uitzondering dat het terrein en het clubhuis vanaf 18:00 niet meer toegan-
kelijk zullen zijn voor toeschouwers. Rijders van bezoekende teams worden niet gezien als toeschouwers. Dit betekent voor 13 
november het volgende:

BUITEN
Iedereen heeft tot 18:00 vrij toegang tot het buitenterrein van HCIJ. Er zijn dus geen controles bij de hekken of langs de velden. 
Wél is er het dringende verzoek om 1,5 meter afstand te houden voor iedereen die niet op het veld aan het hockeyen is (dus in de 
dug-out 1,5 meter afstand). 

BINNEN
Het clubhuis wordt verdeeld in 3 gedeeltes. 
• Bovengedeelte (clubhuis, lounge)
• Takeaway (café)
• Benedengedeelte (kleedkamers, materialen).

Het clubhuis is alleen nog te bereiken via de hoofdingang. Daar moet wel een geldige CTB worden getoond. Eenmaal binnen is er 
toegang tot de bar, toiletten en het benedengedeelte.
Takeaway is voor iedereen toegankelijk zonder CTB.  De takeaway is bereikbaar via de meeste linker schuifpui op het terras. Na 
ontvangst van de bestelling dien je weer naar buiten te gaan.
Het benedengedeelte is met CTB bereikbaar via de hoofdingang. Op zaterdag is het benedengedeelte voor jeugd-
spelers, coaches en managers, ook zonder CTB, bereikbaar via de tunnel.

Bij de controle op het CTB kan er gevraagd worden naar een geldig ID-bewijs.

TOILETGEBRUIK
Op zaterdag en zondag zijn de toiletten bereikbaar met CTB via de hoofdingang. Op zaterdag kan iedereen onder de 18, zonder 
CTB, gebruikmaken van de toiletten in de kleedkamers via de tunnel. 

VRIJWILLIGERS: 
Vrijwilligers die op de betreffende dag een noodzakelijke functie hebben (bar, coach, scheidsrechter, beheer, EHBO, bestuur) 
mogen zonder CTB het gebouw betreden. Deze personen ontvangen bij de hoofdingang een polsbandje. 

Vanaf zondag 14 november
• Toeschouwers zijn voorlopig niet welkom op het terrein en in het clubhuis.
• Het clubhuis is, afhankelijk van het wedstrijdschema, tot uiterlijk 20:00 open voor sporters en begeleiders 
 onder bovenstaande voorwaarden.
• Vrijwilligers in functie en rijders van bezoekende jeugdteams zijn welkom op het terrein, en welkom in het clubhuis   
 onder bovenstaande voorwaarden.

Het bestuur van HC IJsseloever


