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Welkom bij Forza Hoogland, we zijn erg blij dat we mogen volleyballen. Graag vragen we jullie om de 
volgende maatregelen in acht te nemen. Alleen sámen zijn we in staat om de trainingsdagen en 
wedstrijddagen zo te organiseren dat we een geslaagd seizoen kunnen hebben! 
 

• Heb je klachten? Blijf thuis!  

• Registreer je bij binnenkomst; bij de entree of via de QR code  

• Houd overal 1,5 meter afstand, behalve binnen de lijnen tijdens het spel  

• Volg instructies op, volg de looproutes en gebruik aangewezen zitplekken  

• Zingen of schreeuwen is niet toegestaan  
 
In verband met de beperkte ruimte en om juist de wedstrijden goed te kunnen laten verlopen gelden 
de volgende extra maatregelen voor deze sportaccommodatie: 
  
PUBLIEK Helaas kunnen we geen publiek ontvangen. 
Ook voor ouders die hun kinderen naar de wedstrijden brengen, gelden de aangescherpte regels. 
Voor thuisspelende teams gelden ouders als toeschouwers en mogen ze niet blijven kijken. Voor 
uitspelende teams gelden rijdende ouders als teambegeleiding en mogen ze plaatsnemen op de 
tribune, beperk het aantal rijdende ouders tot een minimum. 
 
OMKLEDEN We vragen iedereen zich voor de wedstrijd en training thuis om te kleden, de 
kleedkamers zijn niet beschikbaar voor teams die nog moeten spelen  
 
AANKOMST Teams die nog moeten spelen nemen plaats op de tribune, in de kantine is geen plek. Ga 
gelijk naar het veld zodra de wedstrijd voor je afgelopen is  
 
DOUCHEN Na de wedstrijd heeft elk team beschikking over 1 kleedkamer, hou hierbij rekening met 
de 1,5 meter regel. Na het douchen verzoeken we de teams de sporthal direct te verlaten  
 
SPORTKANTINE is gesloten. Het is de bedoeling dat je na afloop van je wedstrijd en de training de 
sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat. 
 
Kijk voor meer uitgebreide voorschriften op de onderstaande sites:  
Nevobo (update 29-09-2020) 
RIVM Coronavirus en sport 
 
Indien je zelf een uitwedstrijd moet spelen kijk dan op de website van de club waar je op bezoek 
gaat, hierop staan de aanvullende maatregelen van die specifieke sportaccommodatie!  
 
De aanwezige zaalwacht, herkenbaar aan de gele hesjes is aanspreekpunt in de zaal, kleedkamers en 
op tribune. Het barpersoneel is verantwoordelijk voor de entree, bar en kantine. Aanwijzingen van 
deze personen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.  
 
 
Sportieve groet en veel plezier!  
Bestuur Forza Hoogland 

https://www.volleybal.nl/nieuws/volleybal-gaat-door-maar-zonder-publiek
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

