T.a.v. Alle leden, ouders, spelers, vrijwilligers, geïnteresseerden
Weert, 18-11-2021

Betreft: Corona maatregelen Basketbal Academie Limburg
Beste leden, ouders, spelers, vrijwilligers
Als bestuur van Basketbal Academie Limburg vinden we het belangrijk voor iedereen, om op de hoogte te zijn
van de regels die we willen hanteren inzake het virus COVID-19. Hierbij baseren we ons ook op de richtlijnen
voorgesteld door het RIVM, de NBB, de DBL en het NOC-NSF. De belangrijkste regel is dat iedereen zich moet
gedragen alsof hij het virus heeft om zo te voorkomen dat je anderen besmet. Dat betekent dus:
1) Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
2) Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is
3) Afstand houden van 1,5 meter; vermijd drukte
4) Met regelmaat je handen wassen en desinfecteren; schud geen handen
5) Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten
en gooi deze daarna weg.
6) Het is verboden om in een publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te
schreeuwen.
We nemen als bestuur de volgende maatregelen om het risico op verspreiding van het virus tijdens wedstrijden
en trainingen zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen zijn geldig vanaf 18 november 2021:
Zie voor meer informatie:
-

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemenecoronaregels/aangekondigde-maatregelen

Voor meer informatie m.b.t. de omgang met het coronavirus, zie ook:
We willen hierbij nogmaals wijzen op de pagina op onze website met de laatste info over corona i.r.t.
basketball:
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
Daarnaast zijn de volgende links handig om te raadplegen voor veel gestelde vragen:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
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Regels voor bij wedstrijden en trainingen:
-

De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na
het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;

-

Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel
professionele- als amateursport;

-

Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet toegestaan;

-

Bij het betreden van de Sporthal geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf
18 jaar;
Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én
de buitenterrassen van buitensportlocaties.

-

De CTB-verplichting geldt niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of
bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals,
trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;

-

Strikt noodzakelijke “rijouders” van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel, en
worden daarom als “vrijwilliger” gezien. We stellen geen maximum aan het aantal “rijdende”
ouders. We gaan uit van het principe dat hier verantwoordelijk mee omgegaan wordt.

-

1,5m regel + mondkapjes verplicht in de Sporthal voor iedereen van 18 jaar en ouder
(mondkapje mag af, als je de zitplaats hebt ingenomen), deze regel geldt voor staff, spelers en
vrijwilligers.

-

Lees alle regels op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus -covid19/nieuws/2021/11/12/besmettingen-moeten-omlaag-strengere-regels-om-contacten-tebeperken

-

De tribunes zijn gemarkeerd, om de 1,5 meter te kunnen garanderen, voor vrijwilligers die hier op
plaatsnemen.

-

Geen enkele toeschouwer mag staande de wedstrijden bekijken. Er dient altijd zittend plaats genomen te
worden op de tribune.

-

Bij schreeuwen, luidruchtig aanmoedigen en/of commentaar leveren op de wedstrijdleiding
(scheidsrechter/jury), kan de toegang tot de sporthal Boshoven worden ontzegd.
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Sportcafé:
-

Het Sportcafé is geopend van ±1 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd, tot ±1 uur na de laatste
wedstrijd, met een maximum tot 20:00u.

-

Bij het betreden van het Sportcafé geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf
13 jaar.

-

Het is mogelijk om vanuit het Sportcafé de wedstrijden te volgen, voor iedereen die geen taak als
professional en/of vrijwilliger uitvoert.

Uitwedstrijden voor BAL - ploegen:
-

Denk aan het dragen van een mondkapje op de locatie.

-

Let op! Chauffeurs die rijden dienen bij het betreden van de Sporthal, plaatst nemen op de tribune.

-

Tijdens uitwedstrijden dienen de regels van de locatie waar gespeeld wordt gevolgd te worden. Dit kan
afwijkend zijn i.v.m. regels vanuit de veiligheidsregio en/of eigen sporthal van de tegenstander. Informeer
je goed hierover.

-

De teammanager van het BAL – team kan hiervoor de website, NBB-app of intern info-verkeer voor volgen.

Heb je vragen over de genomen maatregelen door Basketbal Academie Limburg, kunnen deze ter plekke
gesteld worden aan de corona-coördinator (kenbaar gemaakt persoon tijdens de wedstrijden) of via mail
(info@balimburg.nl). Mocht het bestuur tot andere inzichten komen, al dan niet op basis van wijzigingen in de
algemene maatregelen, zal er wederom een update verstuurd worden.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Basketbal Academie Limburg
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