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Coronaprotocol
Algemeen
- De basisregels blijven van kracht. Zie hiervoor ook Overzicht algemene
coronaregels | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl:
--> Bent u positief getest? En hebt u dus corona?
Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al
gevaccineerd zijn.
--> Houd 1,5 meter afstand van anderen.
--> Geef andere mensen geen hand.
--> Was vaak en goed uw handen.
--> Hoest en nies in uw elleboog.
--> Mondkapje bij verplaatsing in de accommodatie
- Ben je in nauw contact geweest met een positief getest iemand, volg dan
de richtlijnen van het RIVM/Overheid (https://www.rivm.nl/ &
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 )

BC Duinwijck
- Registratie via het inschrijfsysteem https://bcduinwijck.baanindeling.app
Voor de senioren verplicht (geldt niet voor de jeugd). Een uitleg om in
te schrijven staat in bijlage A. (Heb je je ingeschreven, maar kan je toch
niet: schrijf je dan uit). De eerste die inschrijft wordt automatisch
halcoördinator (herkenbaar aan het oranje shuttletje). Zie bijlage B voor
wat er dan van je verwacht wordt.
- Bij binnenkomst desinfecteer je je handen
- Het dragen van een mondkapje is in de gehele accommodatie verplicht;
je draagt deze de hele tijd behalve tijdens het sporten.
- Bij betreding van de sporthal kun je een coronatoegangsbewijs (een
vaccinatiebewijs / een negatieve test / wanneer u hersteld bent van
Corona) en een identiteitskaart laten zien als je 18 jaar of ouder bent.
Dat geldt tijdens de trainingen, (competitie)wedstrijden en tijdens
vrijspeelmomenten.
Er zijn verschillende mensen die om de QR code kunnen vragen en deze
kunnen scannen, zoals de halcoördinator, een trainer of iemand die
hiervoor is gevraagd.

Als je geen geldige QR code kunt laten zien, kun je niet naar binnen.
- Publiek is niet toegestaan

Kantine
-

De kantine is dicht.

Afsluiten
-

-

Belangrijk is dat bij het weggaan dat de laatste persoon de lichten uitdoet
(laatste halcoördinator).
Controleer bij het weggaan of de deur goed in het slot is gevallen.

Licht bediening
Wanneer jij als laatste de hal verlaat is het jouw verantwoordelijkheid
om de lichten in de hal uit te zetten. Dit doe je via het bedieningspaneel
in de bestuurskamer. Deze bevindt zich als je de hal binnenkomt gelijk
aan de linkerhand. Je voert vervolgens de volgende stappen uit:
- Druk op de knop ‘’verlichting’’
- Druk links in het keuze menu op ‘’presets’’
- Druk op ‘’uit’’ naast ‘’alle verlichting’’

Bijlage A inschrijving online
1. Ga naar deze inschrijflink
https://bcduinwijck.baanindeling.app
2. Bij het inloggen wordt er om je lidmaatschapnummer gevraagd. Deze
heb je gemaild gekregen of anders kun je hem vinden op je factuur. Als
inlogcode geldt je geboortejaar.
3. Als je ingelogd bent, kun je op de baan en tijd gaan staan waarop je wilt
spelen. Door hier op te klikken verschijnt er een zwarte shuttle, dit ben
jij en daarmee geef je aan dat jij op die baan/tijd wilt spelen.
4. Mocht je om wat voor reden toch niet kunnen op je gereserveerde tijd,
meld je dan via het systeem af.
5. Mocht het niet lukken, dan kun je een mail sturen naar
info@duinwijck.com

Bijlage B Halcoördinator
Wanneer jij je als eerste inschrijft op een bepaald tijdsblok ben jij
halcoördinator. Als halcoördinator draag jij de verantwoordelijkheid voor het
naleven van de corona-regels door de aanwezigen op dat moment.
Lees de instructie goed door voor je begint met je taak als coördinator en
bovenal: neem je taak serieus. Het gaat er niet alleen om dat je als club een
hoge boete kunt krijgen bij het niet naleven van de regels, belangrijker is dat je
de gezondheid van je mede-leden niet op het spel zet. Je kunt gewoon spelen
tijdens je ‘dienst’.
Mocht je nog vragen hebben kun je altijd terecht info@duinwijck.com of
contact opnemen met iemand van het bestuur.
- Download de coronacheckscanner op je mobiel:
https://coronacheck.nl/nl/scanner/
- Zorg dat je 15 min voor je shift aanwezig bent
- Desinfecteer allereerst je eigen handen
- Zet (indien nodig) de lichten van de banen aan waarop gespeeld gaat
worden (zie eerdere instructie). Ben je als laatste halcoördinator doe ze
dan uit.
- Is er iets niet aanwezig laat het dan weten via info@duinwijck.com
- Controleer of de speler zich heeft aangemeld via het systeem (of laat
hem dit dan ter plekke alsnog doen)
- Scan zijn/haar QR-code en vraag om zijn/haar ID-bewijs om de gegevens
te controleren. Heeft de persoon deze niet bij zich, probeer dan op een
ander manier vast te stellen dat de QR-code bij deze persoon hoort.
- Zie er op toe dat de 1,5m regel wordt nageleefd naast de baan.
- Je fungeert als aanspreekpunt voor de handhavers.

Contactgegevens bestuur:
Elvira Denteneer 06-21272997
Andre Terol 06-42202885
Paul Bult 06-12037594
Liesbeth 06-53207568
Anika Gans 06-23036544

