VOORZORGSMAATREGELEN BEACHVOLLEYBAL
Je dient je voor elke
training apart aan te
melden

Blijf thuis als je verkoudheidsklachten
hebt

Senioren houden 1,5
meter afstand van elkaar

Je kan je alleen aanmelden als je geen
klachten hebt.

We spelen per training
in vaste groepjes van 3
à 4 personen.

Ouders mogen niet bij
de training aanwezig
zijn

Kom niet eerder dan
15 minuten voor je
training begint aan.

Kom zoveel mogelijk
alleen naar de training

Vermijd contact met
het net

Was je handen direct
bij aankomst en voordat je weggaat

Deel geen handdoeken,
water of andere spullen met elkaar

Monza zorgt voor zeep
en papieren handdoeken

Beste leden,
We mogen het volleyballen weer oppakken en we willen graag van deze gelegenheid gebruik maken! Om dit zoveel mogelijk in
goede banen te leiden zijn hier enkele voorzorgsmaatregelen aan gebonden, op basis van de adviezen van de Rijksoverheid,
NOC*NSF, Nevobo en de Gemeente Westland. Deze voorzorgsmaatregelen zijn hierboven beschreven. De protocollen en het
plan van aanpak zijn op de website van Monza te vinden.
Per veld zullen maximaal 6 seniorenleden volleyballen met 1 trainer. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om per training in kaart te
brengen wie er aanwezig zijn. Dat betekent voor jullie dat je je voor elke training opnieuw moet aanmelden. Ook kan het voorkomen dat er teveel aanmeldingen zijn, de laatste aangemelde leden kunnen dan niet meedoen. Voor de jeugdleden is er geen
maximum vastgesteld, maar is wekelijks aanmelden wel een vereiste. De deadline voor deze aanmelding is vastgesteld op de
maandag (tot 19 uur) vóór de training, zodat wij voldoende trainers en velden kunnen faciliteren. Aanmelden kan via deze link.
Er worden wekelijks groepjes samengesteld waar je de gehele training de oefeningen mee uitvoert, om onderlinge contacten te
beperken.
Door je aan te melden ga je akkoord met de voorzorgsmaatregelen die hierboven zijn beschreven. Bij de training zal iemand aanwezig zijn die toeziet op de naleving van de beschreven maatregelen. Indien nodig behoudt deze persoon zich het recht voor om
je van de training te verwijderen, wanneer blijkt dat niet aan de voorzorgsmaatregelen wordt voldaan.
Er wordt getraind op het strand nabij strandopgang Karel Doormanweg in Ter Heijde. Voor de komende periode zullen de trainingstijden als volgt zijn:
Jeugd:
18.30—19.45 uur
Senioren:
20.00—21.30 uur
Kom niet eerder dan een kwartier voor aanvang naar het strand. Bovenaan de trappetjes wordt je aanwezigheid gecontroleerd
en wordt je geacht je handen te wassen. Loop niet door naar het strand voordat je dit gedaan hebt!
Voor nu wordt het beachen alleen aangeboden aan leden van Monza. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor dit
beachseizoen.
De beachcommissie

