
Welkom bij BC Geldrop!  

Ook onze club moet zich aan bepaalde regels houden rondom de Corona. Onze 
vraag aan de teams die te gast bij ons zijn om zich hier aan te houden. 
Mocht er iets niet duidelijk zijn mag je altijd een lid van BC Geldrop aanspreken 
en die kan je naar de desbetreffende persoon verwijzen die op de hoogte is 
van de regels. 
 
De basisregels zijn:  

● Heb je klachten?  Blijf thuis en laat je testen. 
● Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). 
● Vermijd zoveel mogelijk drukte. 
● Was vaak je handen. 

Hieronder volgen de regels in de sporthal: 

- Kom de sporthal binnen via de ingang bij de kleedkamers en niet via de kantine. Desinfecteer 

je handen bij binnenkomst bij de beschikbare desinfectiepompjes. 

- Houd 1,5m afstand in de zaal. Dit houd in max. 3 personen op de banken, geen handen 

schudden, high five geven enz. Wees creatief om elkaar te feliciteren of bedanken voor de 

wedstrijd. 

- Zorg dat je een eigen formulier bij hebt met daarop een ingevulde opstelling en geef deze af 

bij een speler van BC Geldrop. 

- Desinfecteer je handen na gebruik van het spelmaterialen zoals telborden. 

- Per uit spelend team mogen er geen begeleiders of supporters mee. De enige uitzondering 

op de regel een eventuele chauffeur in een team waar de spelers niet in het bezit zijn van 

een rijbewijs 

- Voor iedereen is het niet  mogelijk om te douchen. 

Kleed je thuis dus al om en zorg er bij voorkeur voor dat je bidon al gevuld is. Het is wel 

mogelijk om tussendoor je bidon te vullen. 

- De kantine is in principe gewoon geopend gedurende de wedstrijden (dit is namelijk geen 

sportkantine, maar een particuliere horecagelegenheid). Hier gelden de RIVM-richtlijnen 

voor de horeca. Let wel dat er weinig ruimte in de kantine is. Mede hierdoor is het ook niet 

mogelijk om na de wedstrijd een afsluitend drankje/hapje te doen met beide teams.  

- Mocht je de sporthal verlaten doe dit dan bij voorkeur via de uitgang aan de kantinezijde en 

desinfecteer je handen weer. 

We hopen je hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Technische commissie BC Geldrop 


