Beste leden en ouders,
Komend weekeinde begint de competitie weer. De eerste oefenpotjes
zijn gespeeld, het clubhuis en onderkomen zijn weer schoon gemaakt
met behulp van diverse ouders en het nieuwe tenue is afgelopen
zaterdag feestelijk uitgereikt.
Zoals onze voorzitter vorige week echter reeds meldde: “het is anders
dan voorheen.”
Door de aanhoudende dreiging van Corona moeten we voorzichtig zijn
en blijft de focus op de hockeysport.
Corona maatregelen MHCDalfsen
- De voordeur van het clubhuis is gesloten.
- De ingang van het terrein is via de linkerkant (zie foto)
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- De ingang van het clubhuis is aan de achterzijde:

- Beperkte opening van het clubhuis, 1 persoon achter de bar en max
6 volwassenen in het clubhuis.
- Maximaal 1 persoon per keer mag gebruik maken van het toilet.
- Bij het betreden van het clubhuis graag de handen ontsmetten:

- Looproutes (worden met pijlen en borden aangegeven).
- Het verdient aanbeveling de deuren van het clubhuis open te
houden ivm ventilatie.
- Er kan binnen alleen met pin worden betaald.
- Er kan alleen drinken worden besteld (koffie, thee en limonade).
- Koffie en thee worden in kartonnen bekers geserveerd. Via speciale
kartonnen dienbladen kunnen meerdere bestellingen worden mee
genomen.
- Bezoekers langs het veld: let op de basisregels!
- We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid om 1,5 meter
afstand te respecteren.
- Kleedruimtes zijn tot nader order gesloten.
- Het terrein wordt via de rechterzijde (tourniquette) verlaten.
- En tot slot: de richtlijnen van de KNHB en gemeente Dalfsen zijn
bepalend voor al onze activiteiten, dus TC en bestuur houden dit
nauwlettend in de gaten en als het nodig is worden leden/ouders
via mail en website geïnformeerd.
Corona-advies teams
- Fruithapje als team niet toegestaan.
- Individueel fruit wel.
- Gebruik teambidons is niet toegestaan.
- Gebruik eigen bidons.
- Tijdens het autorijden naar uitwedstrijden: gebruik mondkapjes
vanaf 12 jaar als je niet tot hetzelfde gezin behoort in één auto.
- Het team is zelf verantwoordelijk voor ontsmettingsdoekjes voor de
maskers.
- Een yell en shake hands zijn niet toegestaan.

Tenslotte
Samen krijgen we Corona onder controle!
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