25 augustus 2020
Beste gebruiker/huurder van MFC de Marke,
We zijn weer begonnen……..eindelijk zullen veel denken. Na een lange periode van afwezigheid
hebben wij weer vele gebruikers en haar leden mogen begroeten in De Marke.
Wij hopen dat een ieder in goede gezondheid is en weer met frisse zin en enthousiasme het nieuwe
seizoen van start gaat. Via deze weg willen wij u extra informeren over de maatregelen in MFC de
Marke en wat dit betekent voor onze gebruikers/huurders.
Corona maatregelen
Alleen samen krijgen we Corona onder controle!
Op diverse plaatsen hebben wij in De Marke borden met Corona maatregelen opgehangen. Allen
met de intentie om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen alsook instructies te geven van de
te volgen overheidsmaatregelen. Ik hoop dat u deze ook intern onder de aandacht van uw leden wil
brengen. Zodat een ieder de regels respecteert en hanteert.
Registratie aanwezigen leden + gasten
Bij deze het verzoek dat iedere gebruiker/huurder zelf een registratie bij houdt van de aanwezige
leden tijdens iedere training, wedstrijd, les, repetitie of bijeenkomst. De registratie mag digitaal of
op papier, als er maar een actueel overzicht is van de aanwezige leden. Dit geldt overigens alleen
voor 18 jarigen en ouder.
Gasten in de Foyer, sportcafé en tribune worden door De Marke vriendelijk verzocht zich te
registreren en de gezondheidscheck uit te voeren. Dit kan middels een QR-code scannen met de
smartphone of registreren op een lijst bij de balie.
Doel van de registratie: Na registratie kun je veilig en verantwoord plaatsnemen/deelnemen in
onze accommodatie. De informatie wordt gebruikt om eventueel te waarschuwen bij een nieuwe
uitbraak van Covid-19. Wanner de registratie per dag en tijdstip bekend is, kan snel geschakeld
worden indien nodig.
Regels + toelichting in de horeca en tribune:
In onze horeca en op de tribune houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1
huishouden komen), hebben ze een vaste zitplaats en leven ze hygiënemaatregelen na. Daarnaast
vindt er altijd een registratie en gezondheidscheck plaats. In de horeca is het verplicht bezoekers te
vragen/verzoeken zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij
een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil
geven, kan de toegang tot de horeca niet worden geweigerd.
In grotere ruimtes geldt geen maximum aantal personen indien voldaan kan worden aan de
bovenstaande geldende voorwaarden. Er is extra aandacht voor de looproute/verkeersstromen
rond de in- en uitgang, kleedaccommodatie en sanitaire voorzieningen.
Wij hopen u via deze weg extra geïnformeerd te hebben over de registratie van leden en bezoekers
in MFC de Marke. En dat u deze intern doorzet binnen uw vereniging naar betreffende trainers,
leidinggevende en kaderleden.
Voor vragen of toelichting, verneem ik deze graag.
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