Protocol coronamaatregelen start hockeyseizoen 2020-2021
De vakantie is nagenoeg voorbij en dat betekent dat we binnenkort starten met een nieuw
hockeyseizoen. De overheid heeft half augustus via een persconferentie nieuwe/
aangescherpte maatregelen afgekondigd in de strijd tegen COVID-19. Deze nieuwe
maatregelen hebben ook consequenties voor MHV en onze horeca.
Wij vragen nadrukkelijk jullie aandacht voor de registratieplicht die geldt vanaf 1
september.
Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht zich bij het betreden van het MHV complex te
registeren en een gezondheidscheck te doen.
Er zijn twee manieren om dit te doen:
1. Met behulp van een QR code die je met een smartphone scant. Dit kan met je (IPhone)
camera. Een app voor het scannen van QR codes is gratis verkrijgbaar in de appstore of
Google Play.
2. Het registratieformulier kan ook worden ingevuld via de volgende link:
https://www.mhvmaarssen.nl/registratie/. Het formulier kan op de MHV website
ingevuld worden voordat je naar MHV gaat als je geen smartphone hebt. Dit kan tot
maximaal 3 dagen van tevoren.

De QR codes hangen bij de hekken en bij de ingangen van het clubhuis. Registratie geldt
voor iedereen (personeel, trainers, vrijwilligers, sporters, ouders, supporters etc).
Er mogen hierop geen uitzonderingen worden gemaakt.
Het registreren is één minuut werk en zorgt ervoor dat áls er een persoon Corona blijkt te
hebben, de andere aanwezigen op die dag gemakkelijk op de hoogte kunnen worden
gesteld. Op die manier kan een verdere uitbraak snel in de kiem worden gesmoord.
De gegevens worden maximaal twee weken bewaard.
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Richtlijnen en huisregels
We gaan ervan uit dat je bij het betreden van het complex je houdt aan de geldende
richtlijnen en huisregels. Deze worden in lijn met de wijziging van richtlijnen regelmatig
aangepast. Dus blijf deze af en toe nalezen op de MHV site.
Afstand
Iedereen is verplicht om anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar te houden.
Uitzonderingen hierop zijn:
• Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te
houden;
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te
houden tot anderen:
• Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve
meter afstand te houden.
Rondom en in het clubhuis
• Het clubhuis heeft een aparte in- en uitgang. Dit is middels stickers op de deuren
aangegeven.
• Teams zitten binnen en buiten zoveel mogelijk op één en dezelfde plek.
• Hoewel gezellig, blijf niet te langer dan 1 uur na de wedstrijd zodat ook anderen even
op de club kunnen zijn na hun wedstrijd en hun tegenstanders op een drankje kunnen
trakteren.
• Let op stickers die aangeven waar je mag staan en waar je mag zitten.
• In het clubhuis is er slechts beperkt plek beschikbaar.
• Drankjes en happen kunnen door max. 2 personen per team afgehaald worden bij de
bar.
• Kleedkamers zijn afgesloten, douchen op MHV is niet mogelijk.
Overige maatregelen
• Om het aantal mensen op het MHV terrein te beperken, willen we jullie vragen het
aantal toeschouwers langs de lijn en begeleiding van het team te beperken tot
maximaal 1 personen per speler. Tegenstanders nemen alleen teambegeleiders mee.
• Een nieuwe KNHB-richtlijn adviseert dat iedereen van 13 jaar (jeugd vanaf C) in de auto
een mondkapje draagt als niet iedereen in de auto van hetzelfde gezin is.
• Als je uit een risicogebied komt deze zomer dan verwachten we dat je volgens de
richtlijnen in quarantaine gaat en tijdelijk niet op MHV komt.
• Alle jeugdleden moeten na hun trainingen direct richting huis gaan.
• We proberen binnen de geldende richtlijnen de overlast voor iedereen tot het minimum
te beperken; mocht het niet mogelijk blijken op deze manier met elkaar de richtlijnen te
handhaven, zullen we deze verder moeten aanscherpen.
• Geef je op als Marshall, heel gemakkelijk via de MHV app – via Meer - Plan uw dienst.
• Ook in de dugout moet afstand worden gehouden.
• Gezamenlijke fruithap is voorlopig niet toegestaan. Spelers kunnen zelf fruit meenemen.
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Evenementen
Als gevolg van de aangescherpte richtlijnen zal de jaarlijkse Opening van het hockeyseizoen
op 11 september helaas niet kunnen plaatsvinden.
TD’s op zondag zullen niet plaats kunnen vinden.
Voor overige evenementen zoals voor de (jongste) jeugd de E-tjes disco zal per keer op
basis van de dan te hanteren richtlijnen een afweging worden gemaakt. Hierover zal – voor
zover mogelijk – tijdige communicatie plaatsvinden.
Overige informatie
Zorg dat je goed geïnformeerd bent, blijft en check regelmatig de website en de updates van
de KNHB.
Ook in dit artikel van Hockey.nl vind je veel relevante informatie.
Bedankt voor jullie medewerking en natuurlijk ook ondanks deze - hopelijk tijdelijke
maatregelen - weer heel veel plezier in dit nieuwe hockeyseizoen.
Met sportieve groet,
Het bestuur
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