
Maatregelen Vrijspelen Augustus 2020 
Beste Treffers, 

Haal jullie rackets maar van onder het stof, want op donderdag 6 augustus start het vrijspelen! JOEPIE! 

Bij deze wat praktische info:  

Indien je interesse hebt om te komen vrijspelen: 

1. Wekelijks wordt op maandag een doodle beschikbaar gesteld via www.detreffers.info/inschrijven-

vrijspelen. Om te komen spelen, schrijf je je ten laatste de dag ervoor in via deze doodle! Op deze 

manier kunnen we het aantal spelers controleren en kan je zelf bekijken welke clubleden ook aanwezig 

zullen zijn.  

2. Spelers die zich hebben ingeschreven dienen zich aan te melden 10min vóór tot 10 min na 

aanvangsuur. Te vroeg? Wacht in de wagen. Te laat? Dan kan je de sporthal niet meer betreden. DUS 

wees op tijd! 

3. Bij binnenkomen en buitengaan ga je langs bij de zaalverantwoordelijke. Dit zal steeds een bestuurslid 

zijn. Je uur van aankomst en uur van vertrek + spelpartners worden genoteerd en je groepje krijgt 

een specifiek badmintonveld toegewezen. De info wordt gedurende één maand bijgehouden, zodoende 

(eventueel) contactonderzoek van de Overheid kan plaatsvinden. 

4. Er worden max. 30 spelers in de zaal toegelaten. 

5. Ontsmet je handen met de daarvoor voorziene alcoholgel in de sporthal, zowel bij aankomst als vertrek! 

Een voorbeeld voor de eerste 2 speeldagen van augustus: 

 Deadline inschrijven doodle Zaalverantwoordelijke 

Donderdag 6/8  
van 20u tot 22u 

Woensdag 5/8 - 23u59 Jacintha 

Zondag 9/8  
van 18u tot 20u 

Zaterdag 8/8 - 23u59 Karolien 

 

! Belangrijk !  

• Breng (zoals altijd) je eigen shuttles mee en markeer deze ook! 

• Je mag zowel enkel als dubbelspelen, MAAR de samenstelling van je matchgroepje blijft voor de duur van 

de avond dezelfde. Concreet: Je stelt een groepje samen van vier personen, deze vier personen mogen 

onderling wisselen van dubbelpartner, maar niet met andere clubleden.  

• Iedereen is welkom; Jeugd, recreanten en competitiespelers! 

• De douches worden NIET gebruikt.  

• Daarnaast zijn de algemeen geldende veiligheidsregels ook van kracht: 

1. hou voldoende afstand 

2. ontsmet je handen 

3. geef geen materiaal door 

4. wanneer je ziek bent, blijf je thuis  

Iedereen wordt geacht bovenstaande instructies in de sporthal strikt op te volgen!  

Indien je ziek wordt vóór, tijdens of na aanwezigheid bij het vrijspelen in augustus, neem je zo snel mogelijk contact op 

met het secretariaat; secretariaat@detreffers.info ! 

Het bestuur blijft de situatie i.v.m. de Coronacrisis op de voet volgen. Indien het aantal besmettingen in het land niet 

gunstig evolueert, bestaat de kans dat het vrijspelen abrupt wordt stopgezet! 

Hou het veilig en tot binnenkort in de sporthal!  

Bij vragen aarzel niet ons te contacteren, 

Met sportieve groeten,  

Het bestuur 
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