
 

Algemene gedragsregels 
Geldend voor alle personen die het Sporthal Opperdam en of Seinpaal betreden! 

 
HV KRAS/VOLENDAM verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen: 
 
Basisregels vanuit het RIVM en de Overheid: 

• Voor alles geldt → Gebruik uw gezond verstand, dit staat voorop! 

• Hebt u klachten → blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• Ben je 18 jaar en ouder? → Houdt 1,5 meter afstand van anderen. 

• Was vaak uw handen. → Met water en zeep, juist voor en na bezoek aan ons sportpark 

• Vermijd drukte en schud geen handen. 

• Nies en hoest in je elleboog. 

 
Basisregels die gelden tijdens een bezoek: 

• Mensen ouder dan 18 jaar dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel binnen als buiten. 

• Bij gebruik/betreden van de kantine en de kleedruimtes dient u zich ook aan de specifieke 

richtlijnen te houden.  

• De teambegeleider en / of coach is verantwoordelijk voor de spelers in de Sporthal Opperdam. 

Buiten de Sporthal ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders. 

• Op wedstrijddagen is er een speciaal aanspreekpunt aanwezig m.b.t. het naleven van de 

coronamaatregelen, deze staan achter de bar in de kantine. Aanwijzingen van hen dienen 

direct opgevolgd te worden. 

• Bij calamiteiten is de teambegeleider en of coach verantwoordelijk voor de communicatie 

richting de ouders. Zorg dus dat u uw gegevens deelt met de aanwezige teambegeleider en / 

of coach. 

 
Laten we met elkaar zorgen voor het goede verloop tijdens de trainingen, wedstrijden en 
bijeenkomsten in Sporthal Opperdam of Sporthal de Seinpaal. Opdat we met elkaar weer veel plezier 
en vreugde mogen beleven tijdens het beoefenen van onze sport. Wijs elkaar dan ook op het naleven 
van alle gestelde maatregelen en spreek elkaar aan wanneer deze onvoldoende worden nageleefd. 


