
 
 

Beste handbalvrienden, 

Met ingang van zaterdag 13 november 18.00 uur is helaas geen publiek meer toegestaan bij 
wedstrijden en trainingen. Dit is een landelijke maatregel, dus geldt dit ook voor alle uitwedstrijden. 

Helaas kunnen we daarom ook op zaterdag 20 november geen ouders toelaten bij het toernooitje 
van onze F2-jeugd. 

 Landelijke maatregelen vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur: 
 Publiek is niet toegestaan bij wedstrijden en trainingen; 
 Een coronatoegangsbewijs (QR-code) is voor alle speelsters verplicht bij het betreden van alle 

binnensportlocaties voor personen van 18 jaar en ouder; 
 Chauffeurs van speelsters bij uitwedstrijden hebben alleen met een coronatoegangsbewijs (QR-

code) toegang tot de zaal; 
 Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, geldt dat zij niet verplicht zijn om een 

coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, scheidsrechters, 
tafel- en koffiedienst. Het advies van de NHV (handbalbond) is om ook aan deze personen wel 
een QR-code te vragen. 

 Aanvullingen specifiek voor HV 100% Haarle: 
 Koffieverkoop vindt plaats in de hal en wordt verzorgt door: 

o Jeugdwedstrijden: ingeplande ouder; 
o F-toernooi: ouder met koffiedienst; 
o Dames 1: ingeplande zaaldienst; 
o Team Midweek: geen koffieverkoop in de hal. 

 Team is zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat er geen publiek in de zaal aanwezig is en 
dat de coronacheck wordt uitgevoerd. Beide wordt gedaan door: 

o Jeugdwedstrijden: ouder met koffiedienst; 
o F-toernooi: Jeugdcommissie samen met ouder met koffiedienst; 
o Dames 1: ingeplande zaaldienst; 
o Team Midweek: begeleiding team. 

 Geblesseerde speelsters vallen ook onder publiek, zij kunnen alleen in de sporthal aanwezig zijn, 
als ze opgenomen worden op het wedstrijdformulier als begeleider 

 Ouders die kinderen op willen halen na een wedstrijd of training mogen niet de binnen locatie 
betreden, ze moeten buiten blijven wachten. 

CoronaCheck Scanner 
De CoronaCheck Scanner is vrij te downloaden via deze website. Ook vind je hier meer informatie en 
de meest gestelde vragen over deze app. 

Informatie en vragen 
Voor informatie verwijzen wij naar de volgende sites: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
https://www.nocnsf.nl/sportprotocol 
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