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Beste coach, speler, toeschouwer,
We heten je van harte welkom bij HV Dorsteti. In deze tijd van Corona zijn we op een andere
manier gastvrij dan dat je van ons gewend bent. We vragen je om de Corona maatregelen en
de onze te respecteren.

Op ons terrein
•
•
•
•

Volg je de aanwijzingen van de gastvrouwen/gastheren op. Zij zijn ook de Corona
coördinatoren en te herkennen aan een hesje.
Meld de coach en scheidsrechter zich eerst en altijd bij de wedstrijdtafel.
Geef je elkaar zoveel mogelijk de ruimte, minimaal 1,50m.
Mag je niet schreeuwen en niet roken.

Op ons terras
•
•
•
•
•

Krijgt ieder team vanaf de D-jeugd een gedeelte van het terras toegewezen. Dat
gedeelte is ook voor de toeschouwers van dat team om te schuilen, eten en drinken.
Is het gedeelte vol, dan neem je plaats op de banken van het hoofdterras.
Kun je drinken of eten kopen. Registreer je dan eerst op www.dorsteti.nl/registratie
of scande QR-code op de achterkant. Plaats je de bestelling en haal je deze op. Neem
je zittend plaats op het toegewezen terras.
Kun je als toeschouwer een kopje koffie, thee of fris kopen en deze ‘langs de lijn’ op
drinken. Als je op het terras blijft, is registeren en zitten wel verplicht.
Registreert ieder teamlid die blijft eten en/of drinken zich en wijs je één iemand aan
om de bestelling te plaatsen en op te halen.
Het toegewezen terras dient voor het einde van de volgende wedstrijd door de
teams verlaten te worden. Het ontvangende thuisteam ruimt het toegewezen terras
op en maakt de stoelen en tafels schoon.

In ons clubhuis
•
•

Zijn de kantine, de kleedkamers en de bovenverdieping afgesloten.
Zijn toiletten toegankelijk. In de hal heeft verkeer vanuit de toiletten voorrang.

Op en rond onze velden
•
•
•
•

Wacht het team op de aangewezen plaats tot de gastvrouw/gastheer het veld vrij
geeft. Is de gastvrouw/gastheer niet aanwezig dan wacht je tot de vorige teams het
veld door het toegangshek hebben verlaten.
Zijn de yell en line-up tijdelijk afgeschaft en volg je de instructies van de
scheidsrechters op.
Mag je niet nabespreken op het veld en verlaat je het veld direct na de wedstrijd.
Mag je als toeschouwer gerust een bekertje koffie/thee of fris drinken, maar is
alcohol niet toegestaan. Het afval gooi je zelf in de afvalbak.

Wij wensen u een plezierig, sportief en gezond verblijf toe.
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Plattegrond HV Dorsteti

QR code voor registratie kantine

