Corona Protocol Moordrechtse lJsclub

Overzicht van maatregelen voor opening van de ijsbaan tijdens de Corona maatregelen.

1.. Opening
Bij voldoende sterk ijs wilde vereniging de baan openen. Lidmaatschap is verplicht
Ter plaatse lid worden kost € 7,-- contant gepast te betalen.
2. Als de ijsbaan open gaat zal dit op de website en via facebook worden bekend
,
gemaakt.

3, ' Gèdurende de openingstijden zal er een corona-coórdinator aanwezig zijn. De
aanwijzingen van de cotirdinator (en de andere vrijwilligers) dienen te allen tijde
opgevolgd te worden. lndien een lid de aanwijzingen negeert kan deze gevraagd
worden de ijsbaan te verlaten,
4. Aan de had van het advies van de KNSB voor aantallen schaatsers kunnen wij
ongeveer 180 mensen op de baan toelaten. Dit om 1,5m afstand te kunnen
waarborgen. Leden die willen schaatsen als het maximum al bereikt is zullen
gevraagd worden op een later tijdstip terug te komen, of te wachten.
5, Het verenigingsgebouw zal gesloten blijven voor de leden. Alleen bestuursleden en
vrijwilligers zullen het mogen betreden voor het begeleiden van de schaatsers. Er zal
dan ook seen mogelijkheid zijn de wc te gebruiken.
6. Er zal een aangepaste in- en uitgang zijn om de 1,5m afstand te waarborgen. Er zullen
banken worden neergezet waarop voldoende afstand de schaatsen kunnen worden
ondergebonden.
lngang is gewoon aan de Leliestraat bij ons clubgebouw.
7. Parkeren van auto's is niet mogelijk, graag te voet of met de fiets komen.
8. ïoeschouwers zijn niet toegestaan. Begeleiden van kleine kinderen wel.
9. Onze openingstijden zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur. 's Avonds zijn wij gesloten.
10. lndien er door het bestuur wordt besloten om basisscholen van Moordrecht in de
gelegenheid te stellen gebruik te maken van de ijsbaan dan zal dit voorrang hebben.
De ijsbaan is deze dag voor overig publiek gesloten. Dit zullen wij dan vooraf kenbaar

maken.
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11. lndien wij merken dat we de coronamaatregelen niet kunnen waarborge4 dan zullen
wij de baan sluiten. U heeft hierbij geen recht op teruggave van uw

lidmaatschapsgeld.

