
 

Bij deze informeren wij jullie aanvullend over de Corona maatregelen in de sporthal en kantine van VC Polaris.  

Naast de standaard regels die zijn uitgevaardigd door het RIVM zijn de volgende regels van kracht: 

- De kantine is 7 dagen per week geheel gesloten.   
 
In zijn algemeenheid geldt verder het volgende: 

- Toeschouwers zijn NIET toegestaan. De tribunes worden niet geplaatst.  

- Ook de chauffeurs/ouders van uitspelende teams zijn NIET toegestaan in onze sporthal. Er is geen 

ruimte aanwezig waar zij corona-proof kunnen verblijven.  

- Voor teams van Polaris die uit gaan spelen is verzamelen IN de sporthal niet toegestaan 

- Het fietsenhok is gewoon open, sleutel ophalen binnen in de hal is toegestaan  

Verder gelden de volgende regels voor de sporthal en kleedkamers:  

De hele week zijn alle 4 de kleedkamers open en mag er worden gedoucht. Hierbij gelden ook een aantal 

regels: 

- Er is een beperking in het aantal personen per kleedkamer (dit staat op de deur) 

- Op de zitbanken wordt 1.5 meter aangegeven met zwart gele kruizen (daar mag je dus niet zitten).  

- Niet alle douches zijn beschikbaar (niet beschikbare douches zijn voorzien van rood wit lint) 

- Bespreek binnen je team hoe je zorg draagt voor de 1,5 meter en volgorde van omkleden en douchen 

- De kleedkamers worden genummerd en elk team zal op zaterdagen een kleedkamer toegewezen 

krijgen. Derhalve kan het voorkomen dat heren in een ‘dames kleedkamer’ zitten en andersom. 

Daarom bevestigen we vrij/bezet bordjes op de deuren. Denk aan het ‘vrijgeven’ van je kleedkamer als 

je klaar bent.  

- Het is verplicht (ook doordeweeks) om al je spullen mee te nemen uit de kleedkamer (spullen in je tas, 

tas mee de zaal in).  

We zijn blij dat we weer kunnen sporten en kunnen dit alleen blijven doen als iedereen zich aan de regels 

houdt!  

Bedankt voor jullie medewerking en veel sportplezier gewenst!  


