COVID-19 PROTOCOL
voor een veilige opstart van de indoor trainingen en de competitie

Corona Coördinator
De club stelde Ronny Smet aan als corona-coördinator. Ronny is bij ons een nieuw bestuurslid
en tevens de papa van Ryan (Heren A) en Chelsea (Dames A).
Hij stuurt op wedstrijddagen een team aan van max. 5 medewerkers, waarvan er altijd minstens
één herkenbaar aanwezig zal zijn in de sporthal (geel hesje clubmedewerker).
Zij kunnen spelers en supporters indien nodig bijsturen om de veiligheidsmaatregelen
op te volgen in de zaal en het cafetaria. Volg dus steeds hun richtlijnen op.

Kom niet trainen of spelen indien:
Jij of iemand anders uit je bubbel symptonen vertoont zoals: koorts, benauwdheid, hoesten
of neusverkoudheid. Iemand uit je bubbel positief getest is op Covid-19.
Blijf dan minimaal 14 dagen thuis.
Je terugkomt uit een oranje/rood gebied zolang de quarantaineperiode loopt
en/of je niet negatief getest bent.

Voor je naar een sporthal komt:
Voorzie zelf in uw eigen gepersonaliseerde drinkfles en breng voldoende eigen water mee.
Extra water bijvullen kan eventueel aan de kraan in de toiletten, maar we promoten dit niet.
Etenswaren zijn niet toegestaan. Breng zeker ook je eigen bal NIET meer mee.
Er is slechts één toegangsweg via de hoofdingang (schuifdeuren).
De nooddeuren in zaal kunnen als extra circulatie gebruikt worden (bv verluchting), maar nooit als
extra ingang en/of uitgang.

Trainingen:
Mondbescherming is verplicht voor iedere speler +12 jaar vanaf je het gebouw binnenkomt.
De toegang kan geweigerd worden door de zaalwachter. Ontsmet steeds je handen.
Er wordt door de club steeds voldoende ontsmettingsgel voorzien. Ga hiermee respectvol om,
dit zijn niet-voorziene uitgaven voor de club en kosten handenvol geld.
Iedereen wordt aan de ingang afgezet, ouders/begeleiders komen dus de sporthal tijdens
trainingen niet binnen . Ga de sporthal slechts binnen op het uur waarop je verwacht wordt,
en ga zeker niet vooraf in de zaal. Zoek een creatieve manier om elkaar te groeten,
handen geven en kussen is nu even uit den boze.
De coach verzamelt de spelers in de inkomhal en neemt de aanwezigheden op. Kom gekleed
en plaats je sportzak in de zaal op anderhalve meter van elkaar. Voor elke training worden
de ballen ontsmet met het daarvoor voorziene materiaal van de club.
Elke training stopt 10 minuten voor het einde om het materiaal te ontsmetten en weg te
plaatsen. 5 minuten voor het einde verlaat iedereen de sporthal. De cafetaria is na de training
NIET toegankelijk.
Spelers en coach kunnen geen gebruik maken van de douches en kleedkamers tijdens de
trainingen. Blijf dan ook niet napraten of rondhangen maar ga zo vlug mogelijk naar huis.
Buiten de sporthal telt jouw sportbubbel niet meer en houdt iedereen 1,5 meter afstand
(behalve binnen je bubbel van 5 vaste personen).

Organisatie van de thuiswedstrijden:
Alle aanwezige personen dragen in het gebouw mondbescherming; enkel tijdens de opwarming
en de wedstrijd kunnen de spelers, coach en scheidsrechters hiervan afwijken.
De toegang tot een locatie kan geweigerd worden door de zaalwachter en/of de
coronaverantwoordelijke(n) wanneer ze hierop inbreuken vaststellen.
Ontsmet je handen bij het binnenkomen. Op wedstrijddagen vragen we de supporters om
verplicht het registratieformulier aan de ingang in te vullen per bubbel (Naam + GSM en/of
mailadres). Zo weten we ten allen tijde wie er op welke wedstrijd aanwezig was.
Voor het bepalen van het maximaal aantal aanwezigen werd door het gemeentebestuur
van Aalter, op basis van de beschikbare oppervlakte bij contactsporten een maximumcapaciteit
aan ons opgelegd. Er worden slechts 24 supporters toegelaten in de zaal tijdens alle officiële
(oefen)wedstrijden en tornooien (4 tribunes – 6 pers. per tribune).
Iedere ploeg telt max 17 spelers en officials (coach, ass. coach, scouter, ploegafgevaardigde,….).
Er mogen geen extra stoelen of banken naast de tribunes bijgezet worden. Supporters
mogen ook niet rechtstaand in de sporthal aanwezig zijn. Ook het thuis- en uitteam wordt steeds
van elkaar gescheiden (1 aparte tribune voor ee bezoekers).
Bij thuiswedstrijden kunnen we daarom tijdelijk slechts 18 thuissupporters ontvangen met
een max van 2 gezinsleden/speler (bv ouder, kind, partner). Met spijt in ons hart kunnen
we tijdelijk ook maar 6 supporters van de bezoekende ploeg ontvangen.
Ook kinderen <12 jaar tellen mee als supporter in Knesselare.
Wij zullen hierin als club ZEER strict handelen en geen uitzonderingen kunnen toelaten.
Niet alle BJM-Gembas supporters zullen dus wedstrijden kunnen bijwonen.
Spelers en coach kunnen gebruik maken van de kleedkamers om zich om te kleden en te
douchen. Vaste kleedkamers per ploeg worden per dag toegekend. Bij op elkaar volgende
ploegen per kleedkamer is de aanwezige corona coördinator verantwoordelijk voor het
ontsmetten van de kleedkamer/douches. Wedstrijduitrustingen gaan we ook nog altijd
samen wassen zodat we geen spelers op wedstrijden hebben die hun outfit
vergeten zijn.
Spelers wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de vorige
wedstrijd en de spelersbank, stoelen en wedstrijdtafel ontsmet zijn. Contact tussen de
wisselende teams wordt het liefst vermeden.
Alle tafelofficials dragen mondbescherming. Aan de wedstrijdtafel wordt ook handgel
voorzien, te gebruiken door refs, spelers en tafelofficials; ballen, spelersbanken, coachstoel,
wedstrijdtafel, tafelmateriaal en vervangingsstoelen worden voor en na elke wedstrijd
ontsmet door de aanwezige corona coördinator. In het cafetaria zijn de horecaprotocollen
van toepassing. Hier mogen max 48 personen samen aanwezig zijn.
We schakelen dus over op bediening aan tafel. Je zit per gezin/bubbel aan tafel en je houdt
steeds de nodige afstand. Je houdt ook steeds je mondmasker aan om je te verplaatsen.
Er worden tijdelijk geen snacks aangeboden. Geen stoelen vrij = geen toegang!!
Zolang de coronaperiode nog duurt, mogen wij ook geen boterhammen meer
aan de spelers aanbieden na de wedstrijd. Enkel voor de 2 officiële scheidsrechters
voorzien we een kleine snack uit het vuistje na de wedstrijd.

De uitwedstrijden:
Het bestuur volgt hier de richtlijnen van Basketbal Vlaanderen, max.12 supporters
voor de uitploeg. We adviseren als standaardregel 1 ouder/partner per speler.
Afhankelijk van de zaalcapaciteit en enkel in onderling overleg met de thuisclub kan een ploeg
VOORAFGAAND aan de wedstrijd tot een andere afspraak komen. Dit wordt door de
ploegverantwoordelijke tijdig gecommuniceerd naar de desbetreffende ouders van die ploeg.

#zorggoedvoorelkaar

#samentegencorona

