
COVID-19 maatregelen MHC Rosmalen 
 

Aanvullende regels voor bezoekers van de accommodatie 
 

Beste bezoeker van het sportcomplex van MHC Rosmalen, Jos de Letterlaan 13.  
 
Hieronder tref je enkele bijzonderheden die van kracht zijn op ons complex, naast de algemene RIVM-
richtlijnen. We zijn heel blij dat we weer kunnen hockeyen, laten we met z’n allen ervoor zorgdragen 
dat we niet opnieuw de competitie moeten staken! 
 
1) Indien ouder dan 18 jaar: Registreer jezelf bij aankomst door de QR-code met een vragenlijst te 
scannen. We stellen je enkele vragen over je gezondheid en verzoeken je contactgegevens achter te 
laten. De meldingen zullen we gebruiken om het aantal volwassenen op het complex bij te kunnen 
houden. Na twee weken verwijderen we de data. Ook als je trainingen bezoekt, registreer je jezelf met 
de QR-code. Om onnodige drukte op ons complex te voorkomen, adviseren we ouders en andere 
betrokkenen om trainingen niet te bezoeken. 
 
2) Maak gebruik van de horeca QR-code (let op: dit is een andere code dan de registratiecode!!!) om 
een bestelling te doen. Na bestelling en betaling krijg je vanzelf een bericht om je bestelling op te 
halen bij het afhaalpunt aan de zijkant van het clubhuis.  
 
3) Bij jeugdteams mag per jeugdteam maar één volwassen begeleider de kantine in. Overige ouders 
worden verzocht buiten het clubhuis te wachten. 
 
4) We hebben geen ruimte voor volwassenen om in de kantine te verblijven. Je kunt via een QR-code 
(van de horeca, dat is een andere dan de QR-code voor toegangsregistratie) een bestelling doen en op 
aangeven afhalen. Consumptie van de bestelling dient buiten te geschieden. 
 
5) In het clubhuis is sprake van éénrichtingsverkeer. Op de grond is met pijlen aangegeven hoe de 
verplichte looprichting is. Uitzondering op het éénrichtingsverkeer zijn de gangen naar de toiletten en 
kleedkamers. Hier geldt: wie het eerste loopt, heeft voorrang. 
 
6) Per ruimte is aangegeven hoeveel volwassen personen er tegelijk in mogen zijn. Dit is gebaseerd 
op de vloeroppervlakte en de mogelijkheid om te ventileren. In de kleedkamers is ruimte voor 
maximaal 8 personen vanaf 18 jaar. Teambespreking doe je dan ook buiten, de bestuurskamer is 
hiervoor niet te gebruiken. 
 
7) Het gebruik van de picknicktafels is voorbehouden aan jeugdteams. Voor volwassenen is het niet 
toegestaan om gebruik te maken van de picknicktafels. 
 
8) Om voldoende ruimte te hebben om langs het veld te kunnen staan, zijn er staanplaatsen langs de 
kant. Toeschouwers kunnen als volgt aan de kant van het veld staan: 

• Veld 1: aan de zijde van het clubhuis 

• Veld 2: tussen veld 2 en veld 3 

• Veld 3: tussen veld 3 en veld 4 

• Veld 4: tussen veld 3 en veld 4 of aan de zijde van het bos 

• Veld 5: aan beide zijden 
Houd bij het lopen naar en van de velden rekening met de 1,5 meter ruimte naar je ‘tegenligger’ en 
andere toeschouwers. 
 



9) Zet het gebruikt glaswerk buiten neer aan de zijkant van het clubhuis. Het is niet nodig om hiervoor 
het clubhuis weer in te gaan.  
 
10) Vlucht bij slecht weer/onweer naar je auto, dus niet naar het clubhuis! Natuurlijk willen we dat 
iedereen veilig blijft als het ineens hard begint te regenen of te onweren. Maar ons clubhuis is niet zo 
groot dat we dan de 1,5 meter afstand kunnen bewaren voor personen vanaf 18 jaar. Beter is het dat 
je naar je auto toe gaat en daar het slechte weer uitzit. 
 
11) Douchen is voorlopig niet mogelijk in algemene kleedkamers van de club. We verzoeken alle 
teams om thuis te douchen. 
 
12)  Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinator. Deze is er voor ieders veiligheid en gezondheid. 
Laten we samen Corona onder controle houden! 
 
 


