
#SAMENTEGENCORONA CHARTER 
 
 
 

 
Onderstaande afspraken zijn van toepassing voor elke ploeg vanaf U6 t/m Senioren  

 
Algemene  afspraken voor IEDEREEN  van toepassing bij het betreden van de THES accommodatie : 

- Ontsmetten handen  
- Mondmasker op voor iedereen + 12 Jaar ( inclusief spelers en begeleiders) 
- Registratie voor AL de bezoekers + 12 Jaar ( 1 persoon per bubbel)  

o Enkel indien je op het wedstrijdblad staat is dit niet nodig ( spelers,trainers,afg.) 
o Dit kan via een QR code aan de ingang !!  

- In de kantine gelden de ‘horeca’ regels: zoals afstandsregels van 1,5 meter, aantallen per tafel en 
bestellingen af te halen aan de toog , verplaatsingen met mondmasker. Aan de toog worden geen 
consumpties genuttigd.  

- Maximaal 5 supporters per speler.  
Gezien wij als club hierop geen controle kunnen uitoefenen, rekenen we hier op ieders eigen 
verantwoordelijkheid!! 

- Supporters zijn  toegelaten tot een maximum van 400  personen. Kinderen onder de 12 jaar niet 
meegeteld 

 
Specifieke afspraken  ploegen : 

1. Ploegen verzamelen buiten aan de ingang , men komt per ploeg binnen olv de begeleiders. 
2. Ouders komen binnen nadat de spelers binnen zijn . 
3. Geen ouders in de kleedkamers toegelaten 
4. Tijdens wedstrijden is het dragen van een mondmasker verplicht vanaf het betreden tot het 

verlaten van onze accommodatie vanaf 12 jaar 
Vanaf 11v11 dragen spelers /begeleiders  bij het verlaten van de kleedkamer tot op het  
terrein een mondmasker. Bij het betreden van het terrein mag deze afgezet  worden , door speler 
en trainer .  
Bij het verlaten van het terrein dragen ze terug een mondmasker. Ook tijdens de pauze 
Masker dient bewaard te worden in een individueel zakje . We laten niks rondslingeren 

5. De douches/kleedkamers kunnen gebruikt worden , vanaf 8v8 ;Elke ploeg krijgt een kleedkamer 
toegewezen, die niet door andere ploegen gebruikt wordt. 
Na gebruik van de kleedkamer wordt deze gereinigd. 

6. Ploegen 2v2 , 3v3 , 5v5 kunnen Wij helaas geen kleedkamer aanbieden . Zorg ervoor dat je 
aangekleed aankomt , maximaal 30 ‘ voor aanvang van de wedstrijd 
Er is wel mogelijkheid om eventueel je tassen op te bergen.   

7. De club stelt geen flessen water of bekers ter beschikking aan thuisploeg en tegenpartij.  
Iedere speler brengt zijn eigen drinkbus mee en deze kan gevuld worden met gekoeld drinkwater . 

8. 11 Wij rekenen op het gezond verstand van iedereen om alles veilig te laten verlopen 
 
THES Sport heeft het recht om iemand te weigeren die deze afspraken niet nakomt  !! 
 

Namens het bestuur THES Sport 
Contactpersoon :  
Marc Lievens 
TVJO THES Sport  
0477/199299 
tvjo@thes-sport.be 

Het organiseren van  wedstrijden van onze ploegen is 
toegelaten binnen de Covid-19 maatregelen. Wel dienen spelers, trainers, 
afgevaardigden en ouders zich strikt aan onderstaande afspraken te 
houden. Het clubbestuur is gemachtigd bij inbreuk u de toegang tot onze 
accommodatie te ontzeggen. 

 

terreinen te ontzeggen.


