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CORONA REGELS V.V. ASW.
Om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen, hebben we een
aantal gedrag regels opgesteld.
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Blijf bij verkoudheid/ gezondheidsklachten thuis.
Bij binnenkomst van de kantine, graag je handen desinfecteren.
Houd 1,5 meter afstand in de kantine, op het terras en het buitenterrein
Het betreden van de commissie kamer is op zaterdag niet toegestaan. Voor vragen en aanmeldingen kan je terecht bij het raam .
Voor de thuisspelende jeugdteams van ASW , kom zoveel mogelijk omgekleed
naar de club en douche thuis. Op deze manier hebben we genoeg kleedkamers
beschikbaar.
De ingang naar de kantine en kleedkamers is via de hoofdingang. De uitgang
van uit de kleedkamers is via de buitendeuren. De uitgang van de kantine is
via de deur naast de bar en dan via de noodtrap.
In de kantine alleen zitten op aanwezige stoelen en niet schuiven met het meubilair.
Het is niet toegestaan te staan in de kantine.
Iets bestellen in de kantine en buiten nuttigen, is bij een volle kantine wel toegestaan.
Voor senioren geldt dat ook in de kleedkamer en douche 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Er zal dus gefaseerd omgekleed en gedoucht moeten
worden. Er mogen 8 mensen tegelijk in de kleedkamer.
Bij goed weer, dienen de wedstrijd bespreking en rust, buiten te worden gehouden.
Anders wordt er naar een andere mogelijkheid gezocht.
In de dug-out moet door volwassenen ook 1,5 meter afstand gehouden worden. Stoelen mogen worden bijgeplaatst in de richting van de achterlijn.
We beseffen ons dat dit veel regeltjes zijn en dat het gewenning vraagt. Toch
willen we jullie met klem vragen de regels in acht te nemen, instructies van
vrijwilligers op te volgen, elkaar aan te spreken en bovenal je gezond verstand
te gebruiken. Want alleen samen krijgen we corona onder controle en op deze
manier kunnen we ons geliefde voetbal blijven spelen !
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Vindt je het leuk om scheidsrechter m/v te worden ?
Op het moment hebben we te maken met blessures en gevorderde leeftijd , binnen
onze groep scheidsrechters.
Daarom zijn we op zoek naar jongens, meisjes, mannen en / of vrouwen, die het
leuk vinden een wedstrijd te fluiten bij de jeugd of senioren.
De jeugd wedstrijden worden zaterdag ochtend gespeeld en de senioren zaterdag
middag.
Het fluiten van een wedstrijd levert 1 vrijwilligers punt op. Voor jouw of voor je
vader of moeder. Als er in een seizoen structureel 10 wedstrijden worden gefloten,
kan je vrijgesteld worden van bar-of keukendienst.
Enige ervaring is wel fijn, maar niet vereist. Je wordt zoveel mogelijk ondersteunt
en begeleid.
Dus ben je tussen de 14 en 80 jaar oud en je vindt het leuk , om iets voor de club
te doen, meld je dan aan. ( je hoeft geen lid te zijn van asw)
We hebben dan eerst een persoonlijk gesprek. Uitleg en vragen kunnen dan besproken worden.
Dit kan bij:
Jan Hermans.
e-mail : jan-hermans@hotmail.nl
telefoon: 0621646641

