
Publiek tijdens de wedstrijden.                                         

Natuurlijk zien wij graag dat onze tribunes vol zitten met 

enthousiaste mensen, zowel van de gasten als van onze 

teams. Helaas zal dat momenteel niet gaan. De protocollen 

(Gemeente Winterswijk, NeVoBo, NOC*NSF) zijn hier 

allemaal redelijk eensgezind in. Maar ook wij als bestuur 

hebben en nemen onze verantwoordelijkheid in deze.  In de 

sport- en turnhal beschikken wij over maximaal 40 inzetbare 

zitplaatsen.  

Deze willen wij zo goed mogelijk benutten. Dit kan alleen met Uw welwillende medewerking!!! 

Hieronder vindt u de richtlijnen welke vanaf vandaag (18 september 2020) van kracht zijn.  

• Vanaf de trap voor de entree en in de gehele sport- en turnhal geldt dat we zoveel mogelijk 

rechtshouden en volg de aangegeven route “tribune sport- en turnhal”, Publiek van 

bezoekende teams is helaas niet welkom. 

• Ouders, die rijden voor jeugd (jeugdige)teams, zijn uiteraard welkom, mits in acht name van 

de 1,5 maatregel. 

• Iedereen dient plaats te nemen op de hiervoor beschikbare stoeltjes en blijft ook zitten. 

• Staan op de doorloop achter de tribune is niet toegestaan. Ook niet met 1,5 mtr. afstand. 

• Op de doorloop mag wel een rolstoelgebruiker plaatsnemen. Kijk even wat de beste plek is 

t.o.v. andere supporters en bij voorkeur zo dicht mogelijk in de buurt van de begeleider. 

• Er worden geen stoelen geplaatst rondom het veld (hoe groot de afstand ook kan zijn) 

• Kom niet te vroeg. Wij doen er alles aan om de wedstrijden volgens planning te laten 

beginnen. 

• Verlaat de tribune via de nooduitgang direct na afloop van de wedstrijd welke U graag wilt 

kijken.  

• Blijf niet hangen bij een andere wedstrijd! Geef andere toeschouwers ook de mogelijkheid 

om hun gewenste wedstrijd te bekijken. 

• Wanneer spelers en officials niet meer nodig zijn voor een wedstrijd nemen ze plaats op de 

tribune en tellen mee als publiek of verlaten de sport- en turnhal zo spoedig mogelijk. 

• Schreeuwen, zingen en juichen doen we niet. Klappen is wel toegestaan. 

• Voor veld 1 zijn slechts een paar stoelen beschikbaar. Deze mogen niet verplaatst worden. 

(In het kantine gedeelte, helaas achter het glas) 

• Kantine is niet beschikbaar. 

• Ziet U bij binnenkomst dat er geen zitplaatsen meer zijn dan dient U de sport- en turnhal 

te verlaten. 

Mocht U vragen of opmerkingen hebben stuurt U dan een mail aan secretaris@wivoc.nl. Wij staan 

altijd open voor aanpassingen en of opmerkingen welke leiden tot verbeteringen van de situatie. 

Ook binnen onze sport- en turnhal geldt de gouden regel 

We zullen het samen moeten blijven doen!  
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