
 
 
Opgericht 28 augustus 1974 
 
Gironr. : NL91 INGB 0004 2182 70 
KvK nr. : 40059418 
Email. : enblok@gmail.com 
Website. : www.enblok.nl 
 

 
 
 

Ommen, 11 augustus 2020 
 

Beste leden, 

 

Wij zijn blij te kunnen melden dat er vanaf dinsdag 17 augustus respectievelijk donderdag 3 september weer 

gebadmintond kan worden. Wij hebben jullie gemist!  

Deze zomer zijn de richtlijnen die opgesteld zijn voor de sportclubs door NOC/NSF op basis van de richtlijnen van 

het RIVM  en door de gemeente (eigenaar van de Carrousel) nauwkeurig gelezen en hieronder vinden jullie de 

samenvatting  

 

NOC/NSF-richtlijnen 

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:  

 

• heb je klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;  

• ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;  

 

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in 

sport- en spelsituaties waar dit niet mogelijk is, de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten.  

De enkel-, mix- en dubbelpartijen mogen dus gespeeld worden.  

Dat geldt ook voor de competitiewedstrijden binnen het district. Het team kan in één auto naar de tegenstander 

gaan, alleen als er mondkapjes gedragen worden. 

 

Regels rondom het gebruik van de Carrousel 

De Gemeente heeft spelregels rondom het gebruik van de zaal opgesteld die belangrijk zijn om te weten. Het 

bestuur van de club is verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. 

 

Route  

Om voldoende afstand te houden is er voor de sporthal een looproute gemaakt.  

 •  Via hoofdingang naar binnen (schuifdeuren).  

 •  Volg de groene pijlen.  

 •  Desinfecteer uw handen.  

 •  Uitgang hal 1 via de kunstgalerij.  
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Kleedkamer  

• Tot 18 jaar is de kleedkamer en de douche te gebruiken.  

• Vanaf 18 jaar mag er geen gebruik van de kleedkamer en douche gemaakt  worden.  

De kleedkamer wordt alleen gebruikt als doorgang naar zaal.  

• Kom in sportkleding en douche thuis. 

 

Algemeen  

• Geef elkaar de ruimte.  

   • Geen kleding achterlaten in de kleedkamer.  

   • Toiletgebruik dient tot een minimum beperkt te worden.  

   • Gebruik natuurlijk ventilatie d.m.v. deuren open te zetten.  

 

Vereniging  

• De toestellen / materialen aan het eind van de avond desinfecteren.  

• Trainer / bestuur is verantwoordelijk voor naleving van de regels.  

• Laat ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen zoveel mogelijk buiten wachten.  

 

 

Het zal moeten wennen om te leven naar de nieuwe regels, maar het virus is nog niet onder controle. Door 

onszelf aan deze maatregelen te houden kunnen wij dan toch na 5 maanden eindelijk weer badmintonnen. Vanaf 

19.00 uur zullen Abu (en Geertje) klaar staan voor de Jeugd en later (19.45 uur) voor de Competitiespelers. Wij 

wensen jullie een sportief 2020-2021 toe. 

 

Het bestuur 

Fenny, Peter, Erik en Theo 

 

 


