
 WELKOM !! 

HSV wenst u heel veel plezier bij de komende wedstrijd(en) én behoud van de gezondheid.  

Daarom zijn er – in samenspraak met de Gemeente Heiloo –  diverse Coronamaatregelen  

getroffen: 

Registratie 

Wij verzoeken u zich te registreren bij de daarvoor bedoelde tafels. Mocht er achteraf iemand 

besmet blijken, dan kunnen we u bereiken om u te informeren. Blijkt u zelf achteraf besmet, meld u 

dit dan direct bij HSV via: secretaris@vvhsv.nl. 

HSV doet niets met de gegevens, als er geen signaal van besmetting komt. Na 2 weken worden de 

gegevens vernietigd. En om het leuker te maken: in de rust worden er ‘lootjes’ getrokken onder de 

geregistreerde namen. U kunt daarmee een HSV-kaart winnen met een saldo van 10 euro, te 

besteden in onze kantine. 

 

De formulieren liggen in mappen op de tafels. De gevraagde gegevens betreffen naam, emailadres 

en/of telefoonnummer. Daarnaast kunt u het vakje aankruisen m.b.t. de gezondheidscheck, die 

bestaat uit een aantal vragen. U dient daarbij op alle antwoorden ‘NEE’ te kunnen antwoorden. 

Mocht dat niet het geval zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk het terrein direct weer te verlaten. 

Staan- en zitplaatsen 

Rondom het veld kunt u gaan staan waar u wilt, mits u de anderhalve meter afstand in acht neemt. 

Op de tribune zijn zitplaatsen duidelijk aangegeven. Ook daarbij is rekening gehouden met de 

afstand. Buiten die plaatsen is het daarom niet toegestaan om op de tribune plaats te nemen.  

Kantine 

Tijdens de wedstrijd is de kantine uitsluitend in gebruik als verkooppunt. Dat betekent dat u er 

terecht kunt voor het kopen van koffie/thee, frisdrank en/of versnaperingen om mee te nemen.  

Er wordt geen alcohol verkocht. Bij voorkeur betaalt u met PIN of een HSV-betaalkaart. 

Vervolgens verlaat u de kantine direct weer, via de aangegeven looproute en neemt de gekochte 

producten mee naar uw staan- of zitplaats. Het is dus niet toegestaan in de kantine of op het terras 

de producten te nuttigen. De keuken is gesloten.  

Toeschouwers wordt verzocht om na de wedstrijd het complex te verlaten. De komende weken 

zullen wij stap voor stap de kantine verder gaan openstellen. Daarbij volgen we dan de richtlijnen van 

de horeca. Dat betekent een reservering, extra registratie en vaste zit-placering. 

Toiletgebruik 

De toegangsdeuren van de toiletruimtes blijven openstaan, zodat men kan zien hoeveel mensen er in 

die ruimte zijn en men niet steeds aan de deurklinken hoeft te zitten. Wij verzoeken u om na gebruik 

van het toilet de toiletdeur zelf ook open te laten, zodat zichtbaar is dat het toilet vrij is. Maximaal 

aantal mensen toegestaan in de ruimte: 5 (inclusief bezette toiletten). Daarom verzoeken wij u direct 

na het toiletbezoek de handen te wassen en weer naar buiten te gaan, via de aangegeven looproute.  

Is het druk: gaat u dan even naar buiten en komt u op een later moment terug. 

 

Looproutes 

Wij werken met looproutes. Deze staan aangegeven op de vloer middels stickers in verschillende 

kleuren en spreken voor zich. De routes zijn terug te vinden op de achterkant van deze flyer. 


