Protocol trainingen MHC Goirle tijdens COVID-19
Inleiding
Per 1 juli mag iedereen weer op de normale manier sporten en is er tijdens het sporten geen sprake
meer van een afstandsbeperking (1,5 meter). Ook mogen de clubhuizen (incl. horeca) weer open en
zijn toeschouwers toegestaan. Bovendien hoeft de jeugd tot 18 jaar ook buiten het veld geen afstand
tot elkaar te houden. Iedereen van 18 jaar en ouder moet dat buiten het veld wel.
In dit protocol beschrijven we hoe we binnen MHC Goirle het protocol “algemeen verantwoord
sporten” (https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6.pdf) toepassen. De
voorgaande versie van het protocol komt hiermee te vervallen. Uitgangspunt hierbij is dat sporters,
begeleiders en toeschouwers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Waar dit niet gebeurt, zul je
hierop aangesproken worden.

Algemeen
In het algemeen gelden van 1 juli de volgende basis regels
1. Personen ouder dan 18 houden 1,5 meter afstand van elkaar met uitzondering wanneer zij
aan het sporten zijn (trainers proberen dus ook afstand te houden waar mogelijk).
2. Indien jij of iemand uit je gezin klachten heeft, blijf je thuis.
3. Denk aan de hygiëne (vaak handen wassen en hoesten in de elleboog), schud geen handen.

Logistiek
De looproutes van en naar het veld, alsmede de gescheiden stallingen, zijn niet meer van kracht. Voor
personen boven de 18 geldt nog wel zoveel mogelijk afstand te houden.

Materiaal
Het uitgereikte materiaal kan gebruikt blijven worden incl hesjes. Wel blijft het advies van kracht deze
na de training te reinigen en niet voor meerdere teams te gebruiken..

Trainingen
Momenteel hanteert de club het zogenoemde zomer trainingsschema. Teams die willen trainen
vragen vooraf toestemming bij de technische commissie. Tijdens trainingen zijn er voor spelers (in alle
leeftijden) geen restricties. Wel wordt aangeraden voor trainers om waar mogelijk afstand te houden.

Wedstrijden
Deze zijn toegestaan. Ook toeschouwers zijn welkom mits deze wel de 1,5 meter afstand bewaren.
Zoals altijd moeten oefenwedstrijden vooraf aangevraagd worden bij hockeyzaken.
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Clubhuis
Het clubhuis is open (de bar is weer bemand vanaf de start van het nieuwe seizoen). Ook hier is de
1,5 meter van toepassing. Om die reden is het aantal mensen dat zich maximaal in het clubhuis mag
bevinden, voorlopig bepaald op 32 (excl. barmedewerkers). Dit aantal wordt periodiek geëvalueerd en
eventueel bijgesteld. Buiten en onder de overkapping geldt geen maximum zolang de 1,5 meter
gewaarborgd blijft. De kleedkamers en douches zijn open, echter voor spelers boven de 18 geldt hier
dat de 1,5 meter regel toegepast moet worden.

Bijeenkomsten
Commissies mogen bij elkaar komen in het clubhuis. Hiervoor is wel vereist dat dit vooraf
aangevraagd en goedgekeurd wordt. De aanvraag dien je in via het reserveringsformulier. Pas na
goedkeuring kun je het clubhuis gebruiken.. De bestuurskamer is voor seniorenteams (besprekingen)
nog niet beschikbaar omdat 1,5 meter afstand houden hier niet mogelijk is.

Vragen
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit protocol, dan is het mogelijk deze te sturen naar
hockeyzaken@mhcgoirle.nl. Tijdens de trainingen zijn de trainingscoördinatoren aanwezig en eerste
aanspreekpunt voor vragen. Houd hierbij de 1,5 meter regel in acht!
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