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In de basis volgen wij als vereniging de richtlijnen van het RIVM en het NOC NSF. 
 

Basisregels: 
Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen; 
Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; 
Was vaak uw handen; 

Daarnaast zijn er een aantal regels specifiek voor onze accommodatie: 

Sporthal Eikenrode 
- Ingang en uitgang zijn gescheiden van elkaar. 
- In de sporthal geldt een verplichte looprichting. 
- Handen reinigen bij binnenkomst is verplicht. 
- Geen gebruik van douches. 
- Kantine is gesloten. 
- De kleedkamer toegankelijk voor 5 personen met in acht name van 1,5 meter afstand. 
 
Tijdens volleyballen 
- Iedereen die niet betrokken is bij de sport sportzaal niet betreden. 
- Sportschoenen aantrekken in de sporthal, niet als buitenschoeisel gebruiken. 
- Iedereen een eigen drinkfles/bidon. 
- Geen waterdrinken direct uit de kraan. 
- Alleen tijdens het volleyballen is 1,5 meter afstand niet verplicht. 
- Daarnaast is de 1,5 meter afstand verplicht, kleedruimtes, tribunebank, looppaden etc. 
- Na afloop van sportactiviteit terrein spoedig verlaten 
 
Jeugdouders 
Ouders die hun kinderen komen brengen en halen volgen ook de hierboven genoemde looproute. Als er reden is 
de sporthal te betreden en daar te verblijven, dan graag plaatsnemen op de tribune én daarbij de 1,5 meter tot 
andere ouders en trainers in acht nemen. Bij voorkeur gaat uw kind alleen naar binnen én wacht u na de training 
op de parkeerplaats van de sporthal op uw kind. 
Zoals in de gehele maatschappij gelden voor jeugd en jongeren onderling iets minder strikte regels. 
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Als bestuur doen wij een beroep op ieders verantwoordelijkheid in deze en vertrouwen wij erop dat we elkaar hier 
ook op aan kunnen spreken. 
Bij LoVoC streven wij naar een veilige sportomgeving waar op alle vlakken veilig gesport kan worden, ook op het 
gebied van COVID19. 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur LoVoC 


