
Registreren  
Vanaf heden moet iedereen vanaf 13 jaar die ons complex wil betreden (iedere keer 
opnieuw) de gezondheidscheck doen en zich registreren d.m.v. de QR-code of 
via https://www.hcwaddinxveen.nl/registratie/Default.asp. Dat kun je ook 
van tevoren doen voordat je naar de club komt. Help elkaar en anderen 
hierbij als dat nodig is. Gegevens worden twee weken bewaard voor eventueel bron- 
en contactonderzoek door de GGD en daarna automatisch gewist, dit gebeurt AVG 
proof op externe servers. Ten overvloede hierbij nog de bestaande corona protocol.  
 

1. Algemene regels  

• Klachten ? Blijf thuis en laat je testen. Houd 1,5 meter afstand van elkaar en was 
vaak je handen. 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen 
afstand te houden. 

• Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten 
dit wel tot volwassenen. 

• Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en 
jongeren vanaf 13 jaar. 

• Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven 
te houden. 
 
De supervisor (barhoofd/bardienst) is verantwoordelijk 
voor het naleven van de regels binnen & buiten het clubhuis. 
 
Bardienstmedewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen 
conform voorschriften RIVM. Werkoppervlakken dienen ieder uur gereinigd te 
worden. Pinterminals dienen na gebruik te worden gereinigd. Streven is naar 
een zo’n optimaal mogelijke hygiëne voor het clubhuis (keuken, bar, toiletten). 
  



 

2. Teams & Toeschouwers 

De coach of manager van het team dient zich te melden bij de bar.  
De coach of manager vult het registratieformulier in. De gegevens worden na 
twee weken vernietigd tenzij de GGD de gegevens overneemt indien 
noodzakelijk. 
Bij de wedstrijden zijn spelers en begeleiders aanwezig. Begeleiders zijn 
bijvoorbeeld coaches, managers en rijouders. Naast spelers en begeleiders, 
mogen er vrijwilligers met een – op dat moment – specifieke taak aanwezig 
zijn op de vereniging (denk aan barmedewerkers, scheidsrechters en/of 
spelleiders). • Er dient afstand te worden gehouden van minimaal 1,5m (zie 
volgende punt voor een toelichting). Er zijn verplichte looproutes waar 
iedereen zich aan moet houden. 

3. Regels voor buiten 

Er zijn verplichte looproutes waar iedereen zich aan moet houden. 
 
Buiten mogen toeschouwers langs de lijn staan op 1,5 meter afstand. Op de 
tribune en overig zitmeubilair moet altijd gezeten worden op 1,5 meter afstand 
tenzij mensen tot hetzelfde gezin horen of spelers tot 18 jaar onderling. 
Meubilair mag niet verschoven worden. Bij regen kan er geen gebruik 
gemaakt worden van het clubhuis. 
 
Gezamenlijk drinken na de wedstrijd. 
 
De teams mogen niet in het clubhuis. Voor de jeugdteams worden een kan 
met drinken buiten klaar gezet door de supervisor (bardienst), zodat de teams 
niet zelf naar de bar hoeven. 
 
Voor 18+ mag per team 1 begeleider naar binnen. Zij kunnen bestellen, 
afrekenen en via de barruimte (aangegeven met pijlen) weer naar buiten gaan. 
  



4. Regels voor binnen  

Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Wees extra alert 
op de regels van sociale hygiëne desinfecteer je handen bij binnenkomst van 
het clubhuis. 
 
De teams kunnen geen gebruik maken van het clubhuis. 
 
De supervisor (bardienst) zorgt ervoor dat de junioren na de wedstrijd iets te 
kunnen drinken, zodat zij niet naar binnen hoeven. 

 
Per team mag er 1 begeleider van 18+ naar binnen. Zij kunnen na bestellen, 
contactloos betalen en via de barruimte (aangegeven met pijlen) weer naar 
buiten te gaan.    
 
Barprotocol: 

 
 
 
 
 
 
 
 



De kleedkamers zijn alleen toe gestaan voor keepers. Douches worden niet 
gebruikt. Er kan gebruik gemaakt worden van de toiletten. Wees alert op 
hygiëne ( desïnfecteer je handen bij binnenkomst en maak gebruik van de 
hygiëne doekjes ) en de aangegeven looproute. ( Zie foto’s ). 
  



 

5. G-Hockey 

Voor wedstrijden van het g-hockeyteam gelden bovenstaande 
regels ook, met de volgende twee aanvullingen: 

• Elke speler mag een eigen begeleider bij zich hebben 
• Bij de g-hockey geldt óók tijdens Corona: “als het niet kan zoals het 

moet, dan moet het zoals het kan!”, dit betekent dat we oplossingsgericht 
zijn en zo goed mogelijk ervoor proberen te zorgen dat ook deze spelers 
kunnen blijven sporten 

6. Bardienst 

Heeft tevens de functie van supervisor en bewaakt of de regels worden 
nageleefd, waarbij de Hockeyclub Waddinxveen uitgaat van ieders 
gezonde verstand en verantwoording. 
 
Bewaakt het invullen van registratieformulier door de coach / manager  
van onze gast-teams. 
 
Bardienstmedewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen 
conform voorschriften RIVM. Werkoppervlakken dienen ieder uur gereinigd 
te worden. Pinterminals dienen na gebruik te worden gereinigd.  
Streven is naar een zo’n optimaal mogelijke hygiëne voor het clubhuis ( 
keuken, bar & toiletten ). 

 


