Jeu de boules vereniging Cloeck en Moedigh
Mater Lemmensstraat 27
5492 BJ Sint- Oedenrode

CORONA PROTOCOL per 01-10-2020
Per 1 oktober 2020 wordt het binnen seizoen geopend:
Cloeck en Moedigh speelt dan haar wedstrijden en trainingen in de hal.
De Klutsers trainen in de hal op dinsdagavond.
Dommelklanken maakt bij oefenen op woensdagavond gebruik van de hal.
Alle drie gebruiken eveneens de kantine en houden zich aan dit protocol.
Tijdens het spelen de ventilatie aan.
Ramen en dauerluftung permanent open.
De kantine is geopend gedurende de geplande (boule en zang) tijden.
Het aantal boule wedstrijdbanen is volgens de regels van de NJBB beperkt.
De oorspronkelijke 9 banen zijn naar 6 teruggebracht i.v.m. de eis van minimaal 3 meter breedte.
Dat betekent bij doublette spelen: maximaal 24 spelers die de 1,5 meter afstand respecteren.
Bij triplette spelen mag de aangrenzende baan niet gebruikt worden voor spelen.
De kantine kan i.v.m. de gewenste afstand in totaal 30 tot 35 gasten bevatten,
dus zullen de niet spelers in aantal sterk beperkt moeten worden tot maximaal 10.
Indien de bezetting te groot wordt, zal verdere toegang verboden worden.
Van maandag tot en met vrijdag is het vrije training voor Cl & M op de tijden die gecommuniceerd
zijn.
Op zaterdagen tussen 10.00 uur en 18.00 uur zijn de Nationale Competitie wedstrijden voor Cl & M.
Dat betekent maximaal 4 teams (2 Cl & M , en 2 gastteams) met 24 tot 30 spelers.
Kijkers/ondersteuners zijn dan zeer beperkt welkom. (per team 1).

GEDRAGSREGELS:











Gezond verstand gebruiken staat voorop:
Iedereen die ziek is, hoest, niest of dergelijke

is niet welkom en blijft weg.
1,5 meter afstand ten alle tijden respecteren.
Schud geen handen, hoest of nies in je elleboog.
70 jaar of ouder, extra voorzichtig, denk goed na over het risico.
AED en verbandtrommel zijn aanwezig.
Kom naar de club niet meer dan 10 minuten voor afgesproken tijd.
Desinfecteer de handen voor en na iedere training ronde en desnoods meer.
Let op elkaar, spreek elkaar aan waar nodig : help elkaar waar nodig.
Laatste consumptie ronde is 15 minuten voor sluiting kantine. Accepteer dat.

SPELREGELS:





Gebruik alleen je eigen boules en but. Raap niet andermans boules of but op.
Geen cirkel gebruiken, alleen bij NPC, anders volstaan met streep als markering.
Meet met je eigen rolmaat, andere spelers houden dan 1,5m afstand.
Bij uitwedstrijden : meerijden, dan mondkapje verplicht.

VOORZIENINGEN:









Desinfectiemiddel voor handwassen en ontsmetten
Papieren zakdoekjes/tissues op tafel.
Afvalbakken binnen.
Aparte ingang, looprichting is uitgezet: in kantine, hal en buiten, aparte uitgang.
Looprichting ook bij fietsenstalling.
Elke speeldag schoonmaken: toiletruimten, bar, tafels, deurkrukken, vloeren.
Regelen openen en sluiten accommodatie.

De verplicht aanwezige corona-verantwoordelijke draagt een geel hesje
en heeft volledig mandaat van het bestuur.
Tot 31 december 2020:
Voorlopig : Geen wedstrijden, geen toernooien en dergelijke, ook niet intern.
Geen clinics.

Vanaf 1 oktober 2020:
Doubletten op 6 binnen banen, buiten de NPC te zien als training.
Training dus voor maximaal 6*4 = 24 leden.
Aanmelden bij accommodatie: ziek, dan naar huis toe en vol=vol.
Op en rondom de banen niet meer dan 35 personen.
Minimaal 1,5 meter afstand tussen personen .
Gemeente handhaaft de noodvoorziening.

Openingstijden:
Maandag t/m dinsdag: van 14.00 tot 16.00, kantine 16.30 uur.
Woensdag : 09.30 tot 11.30, kantine 12.00 uur.
Donderdag en Vrijdag: van 19.30 tot 21.30 kantine 22.30 uur.
Let wel: zorg voor discipline

Vooral: 1,5 meter afstand van elkaar.
Denk na over Uw gezondheid voordat U
komt!!!!!
Contactpersoon corona
Jan van de Loo
0622153353
Bestuur
Cloeck en Moedigh
10-09-2020

