Geachte, sporters gebruikers en ouders,

Fijn dat we weer bijna kunnen starten met het nieuwe sportseizoen!, En dat we
jullie allen weer kunnen begroeten in De Kruisweide!
Het minder goede nieuws is dat een paar zaken wat anders zullen gaan dan
voorheen, want het Corona virus is nog steeds onder ons en kan ook binnen de
verenigingen/ clubs onverwachts opduiken. Juist voor die situaties is het
belangrijk dat we de risico’s op overdracht beperkt houden! Het zal even wennen
zijn, maar het belangrijkste is dat De Kruisweide weer open gesteld gaat worden
om weer lekker te kunnen sporten, en zullen we de ongemakken maar even voor
lief moeten nemen.


We verzoeken jullie dan ook allen om deze brief met aandachtspunten
aandachtig door te lezen!



Zoals in de laatste persconferentie benoemd is, is het verplicht aan ons om
te gaan registreren, en de gezondheidscheck uit te voeren.



Wij willen iedereen vragen om je via je eigen vereniging te registreren als je
komt sporten. ( dit om opstoppingen en lange wachtrijen bij de ingang te
voorkomen, en het feit dat er dan wellicht dubbel geregistreerd gaat
worden en dat is niet nodig).



Mocht het zo zijn dat je je niet geregistreerd hebt via je eigen vereniging en
je wilt toch komen sporten, kun je je alsnog registreren bij De Kruisweide.
(er ligt een registratieformulier ligt op tafel bij de ingang van de horeca.)



Eenieder die gebruik wil maken van de horeca registreren wij zelf, en bij élk
bezoek aan de horeca moet er opnieuw geregistreerd worden.



Tevens is er de vraag aan ouders, die hun kinderen naar De Kruisweide
brengen, zoveel mogelijk de kinderen alleen naar binnen te laten gaan. ( dit
om teveel drukte te vermijden in de kleedlokalen).
Mocht dit niet mogelijk zijn dan graag registreren via je eigen vereniging.



Bij binnenkomst in de horeca staat een tafel met ontsmettingsgel.

Wij rekenen op jullie aller medewerking!

De maatregelen die overal gelden zijn in feite dezelfde die ook in de Kruisweide
van toepassing zijn en dus ook gehanteerd worden.

Voor de duidelijkheid zetten we deze nog even op een rij:
Algemeen:
 Heb jij klachten of heeft iemand in jouw familie/gezinsleden/huisgenoten
corona? Blijf dan thuis, laat je testen en breng je teamgenoten op de
hoogte.
 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan!
 Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand.
 Probeer ook tijdens het sporten zoveel mogelijk afstand van elkaar te
houden. ( als dit mogelijk is).
 Bij uitleg van de trainer/ instructeur/ instructrice of coach, probeer de
afstand zo ruim mogelijk te houden, maar wel dusdanig dat je de uitleg kunt
verstaan en horen.
 Vermijd drukte.
 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de
Kruisweide.
 Bij de ingang van De Kruisweide staat ontsmettingsgel.
 Schud geen handen, geen high-fives e.d.
 Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen, of juichen is niet
toegestaan.
 Neem tijdens wedstrijden & trainingen je eigen bidon met water mee. Leen
bidons niet uit aan medespelers!
 Scheidsrechters dienen voor hun eigen fluitje, pen en papier e.d. te zorgen.

Looproutes, gebruik kleedruimtes en douches en toiletten:














In de Kruisweide is een looprichting aangegeven d.m.v. pijlen, zowel voor
binnenkomst als voor de uitgang. Probeer deze zoveel mogelijk te volgen!
Dit zal niet altijd mogelijk zijn, maar geef elkaar dan de ruimte met
passeren! Hiervoor zijn “wachtplekken” d.m.v. iconen op de vloer
gecreëerd.
Zoals jullie ook wel weten zaten we voor de coronatijd al “krap” in de
kleedlokalen, en dit zal in deze coronatijd , naar verwachting nog erger zijn
dan voorheen.
Daarom adviseren wij ook om zoveel mogelijk te bevorderen dat de sporters
hun sportkleding al aan hebben bij binnenkomst, en dus alleen nog maar de
buitenschoenen hoeven te wisselen voor sportschoenen.
Tevens is ons advies om geen kleding, jassen, tassen en schoenen in de
kleedlokalen achter te laten, maar deze in een tas mee te nemen naar de
sportlocatie. (Dit om ruimte te laten voor de volgende sporters/gebruikers.)
Douchen mag en kan uiteraard, maar we verzoeken eenieder om dit zoveel
mogelijk thuis te doen.
Ook tijdens wedstrijden: wees er op voorbereid dat gebruik van
kleedruimtes en douche beperkt is.
Jeugd (onder 18): teams kunnen gewoon gebruik maken van het aan hun
toegewezen kleedlokaal voor omkleden & douchen na een training of
wedstrijd.





Het toegestane aantal personen in de kleedlokalen, gebruik van toiletten en
het aantal douches is d.m.v. platen met iconen zichtbaar opgehangen.
Zorg ervoor dat de volgende gebruiker ook een net kleedlokaal aantreft.
Verblijf zo kort mogelijk in het lokaal (snel douchen & omkleden);

Kantine/horeca
Iedereen is van harte welkom in de kantine, maar ook wij moeten voldoen aan de
geldende horeca regels.
Dat betekent op dit moment dat:







Er alleen zitplaatsen zijn in de kantine!
Er maximaal 2 personen per tafel mogen zitten!
(uitzondering is personen uit één huishouden.)
Geef elkaar de ruimte met bestellen aan de bar.
Elke bezoeker dient zich bij élk horecabezoek te registreren.
(formuliertjes worden door ons uitgereikt als wij je een zitplaats toewijzen).
In totaal zijn er maximaal 42 zitplaatsen ter beschikking in de horeca. Vol
is dan ook vol!
Volg a.u.b. onze instructies ten alle tijden op!

Als we met zijn allen deze regels goed naleven, houden we het coronavirus op
afstand en kunnen we samen zolang mogelijk sporten en genieten!
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Paul en Annemie Smedts
De Kruisweide
PS.
Onderstaande berichtgeving is aan ons doorgezet n.a.v. de laatste
persconferentie van Dhr. Mark Rutte en Dhr. De Jonge.
Wij hebben deze toegevoegd zodat jullie deze ook kunnen lezen.

Beste gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties,
Hopelijk kunnen jullie genieten van een welverdiende vakantie. Voor ons zit de vakantie er
weer op, maar we genieten natuurlijk nog steeds van het mooie weer.
N.a.v. de persconferentie van vorige week willen we jullie wijzen op de aanpassingen
omtrent de horeca.
Aangepaste maatregel Horeca
De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid:
 werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur)
 een gezondheidscheck
 en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar



daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op
vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan
opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Geldt ook voor MFC’s
MFC’s, (sport)kantines (van verenigingen) en terrassen moeten zich houden aan de
richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland.
 Dit betekent dat hier ook geregistreerd moet worden ihkv bron- en contactonderzoek
en de gezondheidscheck moet worden toepast.
 Er hoeft echter niet dubbel geregistreerd te worden. Als door de vereniging / activiteit
al de gegevens voor het bron- en contactonderzoek zijn genoteerd en de
gezondheidscheck is gedaan dan hoeft het café dat niet opnieuw te doen. Het moet
wel praktisch blijven.
 Extra bezoekers die buiten de activiteiten om komen moeten wel genoteerd worden.
Praktische invulling
Ga in overleg met uw gebruikers over bovenstaande maatregelen, maak de uitvoering zo
praktisch mogelijk. Wellicht zijn bijgevoegde formulieren handig om in te zetten.
Vragen?
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen en zijn kunt u wederom een mail van ons verwachten.
Heeft u vragen stel ze gerust.
Veel succes.
Met vriendelijke groet,
Esther Koenen
Combinatiefunctionaris Cultuur

