Geachte (ouders van) leden, teambegeleiders en andere vrijwilligers,
Onderstaande bericht, over nieuwe noodmaatregelen in het IJssportcentrum, ontvangen wij
vandaag van het ijsbaanmanagement. Hier en daar kun je een toevoeging van uit de vereniging
lezen in het blauw.
Wij verzoeken iedereen deze maatregelen goed door te lezen en zich eraan te houden.
Eventuele vragen kunnen worden gesteld door contact op te nemen met het bestuur.
Met sportieve groet,
Bestuur Eindhoven Kemphanen
bestuur@kemphanen.nl

Toegang IJssportcentrum
Per gisteren, 29 september, 18.00 uur is het niet meer toegestaan voor ouders/begeleiders etc.
om het IJssportcentrum te betreden.
Toeschouwers bij trainingen en wedstrijden zijn voorlopig niet meer toegestaan; u dient uw
kind bij de voordeur af te zetten en te wachten (buiten) of huiswaarts te keren.
Voor de allerkleinste schaatsers (tot 11 jaar en mits nodig) blijft het voor de ouders/begeleiders
toegestaan om heel even te assisteren bij het aankleden.
De regel dat u niet in de kleedkamer mag komen of de kleedkamergang is nog steeds actief en u
dient direct na het assisteren het IJssportcentrum te verlaten.
Vermijd groepsvorming en houdt altijd de 1,5m regel en onze looproutes aan.
Het dringende advies is: laat uw kind in trainingsoutfit aankomen bij het IJssportcentrum zodat u
alleen hoeft te assisteren bij het strikken van de schaatsen.
Wanneer blijkt dat misbruik wordt gemaakt van bovenstaande en ouders onnodig vroeg aanwezig
zijn of lang blijven ‘’hangen’’ zal deze regel worden geannuleerd.
Voor de bezoekende teams 18+ bij wedstrijden is het niet toegestaan om overige
personen buiten de spelers en trainersstaf die in de bank staat mee te nemen naar het
IJssportcentrum. Ik wil jullie vragen om dit goed kenbaar te maken aan de vereniging die
je verwacht voor de wedstrijd.
Wie heeft wel toegang?
Trainers, Coaches en begeleiders van het team dat op die dag traint of een wedstrijd speelt heeft
wel toegang tot het IJssportcentrum.
• Dit echter pas 30 min voor aanvang van de training (60 min bij wedstrijd), dus kom niet te
vroeg zonder reden.
Dit geldt ook voor bestuursleden van de vereniging die taken hebben tijdens de trainingen.
De noodzakelijke chauffeurs van het bezoekende jeugdteam hebben ook toegang tot het
IJssportcentrum. Deze personen vallen onder de begeleiding van het team volgens het RIVM.
Het is aan de thuisspelende vereniging om jullie gasten te ontvangen en bekend te maken met de
huidige regels en onze protocollen.

[Toevoeging van Bestuur Kemphanen: chauffeurs van het uit spelende team mogen dus ons
IJssportcentrum in. Op de binnenbaan mogen ze plaatsnemen op de tribune met inachtneming
van de 1,5 meter. Op de buitenbaan is dat lastiger, maar zeker ook verplicht!
Let op als je zelf chauffeur naar een uitwedstrijd bent: die ijsbaan heeft wellicht andere lokale
regels]
Horeca
Helaas is onze horeca per direct gesloten; vooralsnog voor de komende 3 weken.
De koffie- en de snoepautomaat zijn gereed voor gebruik.
I.v.m. de overgang naar Coca-Cola zijn we nog aan het wachten op een blikjesautomaat; deze
verwachten we volgende week.
Wijs de chauffeurs van het bezoekende jeugdteam op deze opties.
Mondkapjes
Helaas is Eindhoven ook aangescherpt en inmiddels een ‘’rood’’ gebied geworden zoals jullie
bekend. Ik wil iedereen die het IJssportcentrum bezoekt het advies meegeven om een
mondkapje te dragen.
Voor de Benchofficials tijdens ijshockeywedstrijden wil ik ook aangeven dat het dringende
advies vanuit de bond is om mondkapjes te dragen.
Ik wil jullie ook vragen om dit ook kenbaar te maken aan de bezoekende teams bij wedstrijden
(spelers/trainersstaf/chauffeurs bij jeugdteams).
Dit is een advies en geen verplichting; wij handhaven hier niet op.
Wanneer de maatregelen veranderen zal ik jullie z.s.m. op de hoogte brengen.
Met vriendelijke groet,

Robin van der Heijden
Manager IJsspotcentrum

[Toevoeging Bestuur Kemphanen over thuiswedstrijden Team1: mensen die bij de wedstrijd of
bij de wedstrijdorganisatie horen, mogen hun functie uitoefenen, maar dienen zich te voor
iedere wedstrijd melden bij Nico of Tom. Zetten we je op de lijst. Verder heeft niemand toegang.]

