Corona protocol IJsclub Nut & Vermaak
Toegang en Vertrek
 Alleen toegankelijk met een online registratie (maximaal 35 personen per 15 minuten).
 Doe bij de online registratie de corona check, dit kan ook worden gevraagd bij het loket.
 Toon bij het loket je digitale toegangsbewijs, neem identificatie mee, zodat kan worden
gecontroleerd of je lid bent.
 Wil je lid worden (door als aspirant lid een kaartje te kopen), vraag dan bij het loket een
inschrijf formulier
 Toeschouwers zijn niet toegestaan. Er zijn toezichthouders/begeleiders (herkenbaar aan
hesje) die kinderen begeleiden en helpen met het aantrekken van de schaatsen. Wil je helpen
als begeleider, dan kan je dat bij het loket aangeven .
 De aankomst en het schaatsen aantrekken wordt niet gezien als sport activiteit. Derhalve





dient hierbij de 1.5m in acht te worden genomen. Advies is om bij aankomst en vertrek een
mondkapje te dragen.

Er zijn voldoende plekken waar de schaatsen op een veilige 1,5 meter afstand kunnen worden
aangetrokken. Zoek een rustig plekje op, voorkom samen scholing.
Bij vertrek gebruikt men uitsluitend de uitgang aan de achterkant van het clubgebouw.
Instructies van de toezichthouders/begeleiders moeten worden opgevolgd.

Auto, fiets, lopend
 Kom zoveel mogelijk lopen of op de fiets. Er zijn langs de Kerklaan maar een beperkt aantal
parkeerplaatsen. Er mag alleen langs de kant van de ijsbaan worden geparkeerd, zodat er
ruimte overblijft voor hulpdiensten.
Schaatstijden
 Geschaatst kan worden in 3 blokken als volgt verdeeld:
 11.00 uur – 13.00 uur jeugd en volwassenen
 14.00 uur – 17.00 uur jeugd en gezinnen
 18.00 uur – 20.00 uur jeugd en volwassenen
De 1.5m regels op de schaatsbaan
 Volwassenen (vanaf 18 jaar) zijn verplicht ten minste 1,5 meter afstand te bewaren tot de
ander schaatsers.
 Groepjes van maximaal 2 personen moeten minimaal 5 meter afstand houden tot andere
groepjes van 2 personen.
 Jeugd tot en met 17 jaar hoeven onderling (en eventueel 1 ouder) geen 1,5 afstand te
bewaren.
 Iedereen mag maximaal 1 uur schaatsen.
 Houd je aan de regels en de instructies van de vrijwilligers van de ijsbaan, dan kunnen zoveel
mogelijk personen van het mooie ijs genieten.
 Wij gaan er niet van uit, maar mochten er personen zijn die zich niet aan deze regels houden,
dan kan de ijsclub de baan per direct sluiten.
Het ijsclubgebouw



Het ijsclubgebouw is gesloten, ook voor omkleden en in principe het toiletbezoek (bij hoge
nood kan 1 persoon tegelijkertijd gebruik maken van het toilet in het ijsclubgebouw). Je kan
bij het loket vragen of je naar binnen mag. In het gebouw geldt een mondkapjesplicht.

