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1. teams verzamelen op het terrein voor het clubhuis. Zodra het team compleet
is met coach/ manager kan het team naar binnen en zich voorbereiden en
inlopen op het derde veld.
2. alle teams en andere vrijwilligers met een functie moeten zich bij de ingang
van het complex registeren mits ouder dan 12 jaar. Via QR-code of website
KHC Strawberries;
3. toiletten en lockerruimte voor keeperstassen zijn beschikbaar.
4. EHBO en blessure-ijs is in de hal van het clubhuis beschikbaar indien nodig.
5. Water kan worden getapt bij het waterpunt buiten het clubhuis.
6. Na het spelen van de wedstrijd moeten de teams het complex direct verlaten.
7. Geen publiek bij de wedstrijden.
8. Zelf meegebracht eten en drinken mag worden genuttigd in de pauzes van de
wedstrijden zoals fruit of een boterham. Covid vrijwilligers mogen een drankje
of iets te eten meenemen. Wel graag zittend nuttigen op 1,5 meter afstand
van elkaar indien aan de orde.
9. Alleen bezoekers met een functie bij de wedstrijden of het hockeycomplex
zoals scheidsrechters, coaches, bestuursleden en andere vrijwilligers mogen
het terrein op.
Als Covid vrijwilliger hou je toezicht op de naleving van de richtlijnen. Het is de
bedoeling dat er een Covid vrijwilliger zichtbaar met blauw hesje (beschikbaar in de
lockerruimte clubhuis) bij de ingang staan zodat de in en uitstroom goed verloopt en
er alleen mensen met een functie het terrein op komen. Je mag hier dus naar vragen.
Ook of mensen zich geregistreerd hebben. Voorts staat er een vrijwilliger tussen veld
1 en veld 2 om de gang van zaken te begeleiden.
Voor vragen of problemen is de bestuursdienst beschikbaar. Er hangt een rooster met
telefoonnummers op het prikbord in de hal van het clubhuis. Zo weet je altijd welke
bestuurder in geval van een calamiteit of vraag kan worden bereikt mits die even op
dat moment niet aanwezig is.

