Beste ouders en spelers,

Vanaf zaterdag 27/11/2021, gelden volgende maatregelen voor de sporthal van De Vesten:











Dit weekend kan er nog met publiek gespeeld worden, maar vanaf maandag 29/11/2021 mag

er geen publiek in de sportzaal aanwezig zijn, enkel de spelers en mensen met een
officiële functie op het DWF zijn dan toegelaten, alsook ouders die hun kinderen naar de
wedstrijd brengen (Overlegcomité 26/11 & website Basket Vlaanderen);
Zowel het Covid Safe Ticket als het mondmasker zijn verplicht, vanaf 10 jaar, om het
gebouw (sporthal/kantine) te betreden;
Iedereen zal aan de ingang van de sporthal gevraagd worden om zijn CST te laten
scannen. Zonder CST word je jammer genoeg niet meer toegelaten. CST voor iedereen
vanaf 12 jaar + 2 maanden en ouder;
Spelers, scheidsrechters, tafelofficials en mensen in een officiële functie moeten GEEN CST
hebben; indien zij na de wedstrijd echter in de sporthal of kantine blijven, is dit uiteraard
wél nodig. Heb je in één van deze functies geen CST, dan vragen we je om het gebouw na
afloop van de wedstrijd onmiddellijk te verlaten;
Iedereen met CST krijgt een markering, zodat je maar 1 keer je CST moet laten zien (bv.
als je even buiten gaat);
Overal in het gebouw (sporthal/kantine) draag je een mondmasker, ook als je op de
tribune zit;
Kleedkamers en douches blijven beschikbaar, maar spelers beperken hun tijd in de
kleedkamers tot 15 minuten;.
In de kantine gelden uiteraard de regels die van toepassing zijn voor de horeca:
o het mondmasker mag af als je zit; wanneer je je verplaatst, zet je het
mondmasker op;
o er mag maximum met 6 personen aan een tafel gezeten worden;

We hopen op ieders verantwoordelijkheid in het naleven van deze regels/maatregelen,
zodat iedereen nog kan genieten van de wedstrijden en de jonge en oudere spelers hun
hobby kunnen blijven uitoefenen.
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