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Corona maatregelen nieuwe seizoen*
Op 18 augustus zijn er weer nieuwe maatregelen genomen met betrekking tot het Corona
virus. Hieronder een overzicht van de gevolgen hiervoor voor de start van het nieuwe
hockeyseizoen.
Afgelasting Heesch Cup en vrijwilligers barbecue
Omdat we niet kunnen garanderen dat de 1,5 meter regel tijdens deze activiteiten
gewaarborgd kunnen blijven, heeft het bestuur besloten om de Heesch Cup en de
vrijwilligers barbecue af te gelasten. We vinden het een heel vervelend besluit en hopen op
jullie begrip.
Openingstoernooi
Het openingstoernooi kunnen we wel door laten gaan, echter wel met een aangepast
programma. Er mag géén publiek aanwezig zijn bij het toernooi. Wel mogen er maximaal
2 begeleiders per team aanwezig zijn. Verdere informatie over het openingstoernooi zal
door de betreffende TC-commissie gecommuniceerd worden.
Mondkapjes in auto vanaf 13 jaar
Bij het vervoer van en naar uitwedstrijden dient iedereen van 13 jaar en ouder een
mondkapje te gebruiken.

Geen wisselende keeper
Tijdens een wedstrijd mag de keeper niet worden gewisseld.
Uitloopmaskers reinigen
Vóór iedere strafcorner dienen de uitloopmaskers met een desinfectiedoekje te worden
gereinigd. De club zal hiervoor aan de coaches desinfectiedoekjes verstrekken.
Overige regels:
•

Handen moeten gedesinfecteerd worden bij aankomst op de club.

•

Houd 1,5 meter afstand van personen van 13 jaar en ouder (m.u.v. tijdens de
wedstrijd of training).

•

Houd je aan de aangegeven routing. Er zal een één richtingsverkeer routing
gelden om het clubterrein op te komen en weer te verlaten.

•

Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden, maar ook hier geldt de 1,5mtr
regel. Advies is wel om zo veel mogelijk thuis te douchen.

•

De parkeerplaats zal weer als normaal in gebruik genomen gaan worden. Dit om
gevaarlijke situaties langs de weg te voorkomen. Wij vragen u wel om zo veel
mogelijk met de fiets naar de club te komen. Ook op de parkeerplaats geld de
1,5mtr afstand regel.

•

Blijf thuis als je klachten hebt.

•

Ben je op vakantie geweest in een land met code oranje? Dan dien je 10 dagen in
thuisquarantaine te gaan. Kom dan ook niet naar de club voor trainingen,
(oefen)wedstrijden of als bezoeker!

Bij trainingen en regulier competitie wedstrijden mogen er wel weer bezoekers komen. Het
clubhuis en de bar zullen weer open zijn met de verplichting voor alle bezoekende nietleden om zich te registreren. Volg ook in het clubhuis de aangegeven regels en routing op.
Respecteer elkaar en de aangegeven maatregelen, zowel op ons terrein als binnen in het
clubhuis.

* Regels kunnen aangepast worden, wanneer er nieuwe maatregelen genomen worden of
wanneer de regels versoepeld worden.
Houd je alsjeblieft aan de regels om verspreiding van het Corona virus te
voorkomen en om hoge boetes voor jezelf en voor de club te voorkomen!
Lees meer over hockey en Corona op de website van de KNHB.

Registreren bij aankomst
Vanaf aankomend weekend zal iedereen zich moeten registreren die bij ons op het
complex is/komt. Dit registreren kan via de QR-code op de posters die overal hangen.
Na een korte gezondheidscheck via het beantwoorden van vijf vragen, word je gevraagd
om met je mobiele telefoon een QR-code te scannen en jouw naam, e-mailadres en
mobiele telefoonnummer achter te laten. Zonder deze registratie is het verboden om het
complex te betreden. Registratie geldt voor iedereen, dus hockeyers, toeschouwers,
vrijwilligers, echt iedereen. We kunnen hierop geen uitzonderingen maken.
Op maandag tot en met vrijdag geldt de registratieplicht voor iedereen die het clubhuis
betreedt.
Op zaterdag en zondag geldt dit voor iedereen die het complex betreedt (ook al kom je niet
in het clubhuis).
Lees meer over registreren via LISA.

Afgelasting vrijwilligers bedank avond

Vrijwilliger zijn…. doe je uit vrije wil.
Het brengt verbondenheid zonder gebonden te zijn…
Een vrijwilliger is onbetaalbaar, maar goud waard…
Plannen omzetten in daadkracht…
Sport brengt verbinding en heeft een bijzondere sociale kracht in een sociale maatschappij.
Een ‘SportHuis’ als MHCH faciliteert de mogelijkheid om sport en sociaal samen te brengen.
Maar wie is MHCH… In mijn ogen zijn dat de vrijwilligers… Zij zorgen ervoor dat het
‘SportHuis’ een warm welkom biedt aan iedereen.
Vrijwilligers maken van een idee een plan en voeren het uit. Niet voor henzelf, maar ten
gunste van de ander. Dat is wat de vrijwilliger bijzonder maakt…
De vrijwilliger maakt hiermee dat we allemaal MHCH zijn…
Een vrijwilliger verbindt, ontzorgt en verzet bergen werk…
Daarom moeten we hen koesteren en dankbaar zijn…

We kunnen door de aangescherpte regels rondom corona geen bedankavond organiseren.
Dat vinden we erg spijtig. En we kunnen helaas ook nog niet zeggen wanneer wel.
We kunnen wel een woord van volle waardering uitspreken naar jou en iedereen die zich als
vrijwilliger inzet voor MHCH, ons ‘SportHuis’.
Het ‘SportHuis’ bouwen we samen, en de vrijwilliger is de fundering van dat Huis.
Namens het Bestuur en al onze leden wil ik onze oprechte waardering uitspreken aan jou,
jullie, vrijwilligers en hoop dat we nog lang met jullie verder kunnen bouwen aan een
‘SportHuis’ dat we samen mooier, sportiever en aantrekkelijker kunnen maken.

Hartelijke en sportieve groet,
Namens het bestuur MHCH
Mark Derwig
Voorzitter

Belangrijke data
27 augustus: coach avond en ophalen materialen / tenues
29 augustus: openingstoernooi
5 september: start competitie
Wegens Corona geannuleerd:
Vrijwilligers barbecue
Heesch Cup

