Winschoter Honk- en Softbalclub
De oudste honk- en softbalclub van Noord-Nederland
Opgericht 4 juli 1957

Sporten bij W.H.S.C. gedurende COVID-19 (tot 25-02-2022)
Samen houden we ons, naast de geldende basisregels, aan de volgende afspraken:
Desinfecteer regelmatig je handen bij daarvoor
bedoelde desinfectiezuilen.

Gebruik bij voorkeur je eigen materiaal. Gedeeld
materiaal maken we voor en na de
sportactiviteit schoon.

Voor sportactiviteiten in de sporthal is een
corona toegangsbewijs (CTB) verplicht. Eenmaal
binnen zijn een mondkapje en 1,5m. afstand
niet meer nodig.

Publiek is wel toegestaan tijdens de
sportactiviteit. In de sporthal, sportkantine en
op het terras uitsluitend toegang met een CTB
(vanaf 18 jaar).

Onze sportkantine is geopend (max. 5.00u
01.00u) voor verenigingsactiviteiten i.o.m. het
bestuur. Een CTB (vanaf 18 jaar) verplicht.
Eenmaal binnen/op het terras zijn een
mondkapje, 1,5m. afstand en vaste zitplaatsen
niet meer nodig.
Blijf thuis als je een positieve (zelf)testuitslag hebt. Ga minimaal 5 dagen in quarantaine/isolatie en kom pas weer sporten
wanneer je 24 uur klachtenvrij bent; als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; als iemand in jouw huishouden
de bovenstaande klachten heeft. Laat je testen en als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten; zolang je
in thuisisolatie bent, omdat je wacht op de uitslag van jouw coronatest of omdat je direct contact hebt gehad met (1) iemand
waarbij het coronavirus is vastgesteld of (2) iemand die wacht op de uitslag van een coronatest.

Winschoter Honk- en Softbalclub
De oudste honk- en softbalclub van Noord-Nederland
Opgericht 4 juli 1957

Sporten bij W.H.S.C. gedurende COVID-19 (vanaf 25-02-2022)
Samen houden we ons, naast de geldende basisregels, aan de volgende afspraken:
Desinfecteer regelmatig je handen bij daarvoor
bedoelde desinfectiezuilen.

Gebruik bij voorkeur je eigen materiaal. Gedeeld
materiaal maken we voor en na de
sportactiviteit schoon.

Voor sportactiviteiten in de sporthal is geen
corona toegangsbewijs (CTB) meer nodig. Ook
het dragen van een mondkapje en 1,5m. afstand
zijn niet meer nodig.

Publiek is wel toegestaan tijdens de
sportactiviteit. Het tonen van een CTB is niet
meer nodig.

Onze sportkantine is geopend voor
verenigingsactiviteiten i.o.m. het bestuur. Het
tonen van een CTB is niet meer nodig. Ook het
dragen van een mondkapje, de 1,5m. afstand en
de vaste zitplaatsen zijn niet meer nodig.
Blijf thuis als je een positieve (zelf)testuitslag hebt. Ga minimaal 5 dagen in quarantaine/isolatie en kom pas weer sporten
wanneer je 24 uur klachtenvrij bent; als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; als iemand in jouw huishouden
de bovenstaande klachten heeft. Laat je testen en als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten; zolang je
in thuisisolatie bent, omdat je wacht op de uitslag van jouw coronatest of omdat je direct contact hebt gehad met (1) iemand
waarbij het coronavirus is vastgesteld of (2) iemand die wacht op de uitslag van een coronatest.

