
CLUBNAAM VC SMASH LIER

ADRES SPORTHAL STEDELIJKE SPORTHAL DE KOMEET, EEUWFEESTLAAN 183, 2500 LIER

ALGEMEEN
mondmaskerplicht voor iedereen, behalve voor de sporters op het veld.  Handen en armen ontsmetten bij 

binnenkomen en buitgaan

REGISTRATIE

Het is door de overheden opgelegd om u als bezoeker te registreren.

Er zal minstens geregistreerd worden bij binnenkomst van de sporthal en bij bezoek aan de cafetaria.

Er zal de mogelijkheid zijn om via QR code elektronisch te registreren, wat onze voorkeur heeft.

Deze gegevens zullen maximaal 4 weken bijgehouden worden, en slechts gedeeld worden met de

overheden op expliciete aanvraag. Na die 4 weken zullen deze gegevens vernietigd worden

KLEEDKAMERS EN DOUCHES

Het betreden van de kleedkamers is niet toegestaan als deze nog in gebruik is door een andere

ploeg.  Daarom is in Lier de richtlijn dat je enkel kan douchen na de wedstrijd.  Omkleden voor de wedstrijd is 

NIET mogelijk.  Na het douchen na de wedstrijd, wordt deze steeds ontsmet door iemand van de thuisploeg 

(banken, deurklinken, kapstokken en douchekranen).

RICHTLIJNEN TOESCHOUWERS

Er is een beperkt aantal toeschouwers toegestaan per veld en de capaciteit in onze cafetaria is ook

gelimiteerd. Wij vragen aan alle bezoekende ploegen, het aantal meereizende supporters te beperken

tot 15 supporters per ploeg. Supporters moeten in de zaal op de tribunes plaatsnemen e zitten. Er dient echter 

ten alle tijde tenminste 1,5 meter afstand bewaard te worden tussen de sociale bubbels.

WATER

Smash Lier stelt geen waterflessen meer ter beschikking. De bezoekende ploeg wordt geacht zijn eigen

(uiteraard individuele) waterflesjes of drinkbidons mee te nemen.  Bidons kunnen gevuld worden in een speciaal 

daarvoor voorzien watertappunt in de gang naar de kleedkamers.

SCHEIDSRECHTERS

CAFETARIA

De cafetaria is geopend maar hou er rekening mee dat de capaciteit gelimiteerd is tot 60 personen in de 

cafetaria zelf.  U kan pas plaatsnemen aan een tafel als deze volledig ontsmet is.

Er dient steeds een mondmasker gedragen te worden, tenzij u aan een tafel zit.

Het is niet toegestaan om tafels te verplaatsen.

Het is niet toegestaan eigen voedsel in de cafetaria te consumeren, tenzij door Smash Lier aangeboden.

DRINGENDE INLICHTING  CONTACTPERSOON info@smashlier.be

BIJZONDERHEDEN OP DEZE LOCATIE geen

DATUM LAATSTE UPDATE 22/09/2020

De informatie hierboven is doorgegeven door de betrokken club, het is de verantwoordelijkheid van de club om alle informatie tijdig en correct door te geven. De informatie wordt dan 

centraal geplaatst op het platvorm van Volley Antwerpen zodat iedereen op deze locatie het overzicht kan raadplegen. 


