Gemeente de Wolden heeft toestemming gegeven voor het openen
van de ijsbanen.
Wij zullen op onze website en op Facebook aangeven wanneer de ijsbaan in
Zuidwolde open gaat.
Om er voor te zorgen dat dit allemaal op een ordelijke manier verloopt hebben
wij als ijsclub de Falieberg wat verschillende maatregelen getroffen.
• Er is een reserveringsplicht om op de ijsbaan te mogen schaatsen;
• U moet zich aan de geldende corona regels houden;
• Er zal een duidelijke looproute zijn om de ijsbaan te benaderen en een
duidelijk looproute om de ijsbaan te verlaten.

De ijsbaan zal dagelijks in drie tijdsvakken open gaan.
1e tijdvak, 14:00 – 15:30
2e tijdvak, 16:00 – 17:30
3e tijdvak, 18:00 – 19:30

Hoe gaat het reserveren te werk.
• Reserveren is i.v.m. corona alleen toegestaan voor leden.
• U moet van te voren reserveren via onze portal (deze is in de maak en
nadere informatie volgt via sociale media);
• Per dag kunt u per lid reserveren voor 1 tijdvak. Elk tijdvak bestaat uit
200 plekken. Zo kunnen er 600 verschillende personen per dag gebruik
maken van de ijsbaan;
• Dagelijks kan er vanaf 10:00 uur worden gereserveerd. U kunt niet
vooruit reserveren voor de volgende dag. Dit doen we om een ieder de
kans te geven om te schaatsen;
• U reserveert met uw lidmaatschap nummer. Deze staat op uw pasje.

Wat neemt u mee naar de ijsbaan
• Om de ijsbaan te betreden moet u uw lidmaatschap pasje tonen met
uw reserveringscode.
• Tevens neemt u een gezondheidsverklaring mee.
De gezondheidsverklaring waar wij gebruik van maken kunt u op
meerdere plaatsen vinden. Op onze website, onderaan deze nieuwsbrief
en op onze facebookpagina.
De verklaring wordt door u zelf ingevuld en wordt bij aanvang bij ons
ingeleverd. Dit is voor eventueel contact-bron onderzoek van de GGD
voor als er een besmettingsgeval is.
Let op!! Bij elke reservering dient u een nieuwe gezondheidsverklaring
mee te nemen.u
Let op: Als u 1 van de 3 verplichte documenten niet bij u heeft, moeten
wij u helaas de toegang tot de ijsbaan weigeren.

GEZONDHEIDSVERKLARING BEZOEKERS IJSCLUB DE FALIEBERG
De volgende vragen moeten met “ja” of “nee” worden beantwoord:

1

2
3

Geldt voor u (of de persoon namens wie u dit formulier invult) momenteel een
verdenking van longontsteking of coronavirusinfectie (COVID-19) of heeft u deze
diagnose gekregen?
Bent u (of de persoon namens wie u dit formulier invult) de afgelopen 10 dagen in
contact geweest met iemand die besmet is met het COVID-19 (corona) virus of
verdacht is van besmetting
Heeft u (of de persoon namens wie u dit formulier invult) in de afgelopen 24 uur een
van de volgende symptomen gehad?

Ja

Nee

Ja

Nee

1. Verhoging of koorts
2. Hoesten
3. Loopneus
4. Keelpijn
5. Kortademigheid
Als u op een van de bovenstaande vragen “ja” heeft geantwoord, krijgt u geen toegang tot de ijsbaan.

Persoonsgegevens:
Naam:
Achternaam:
Lidmaatschap NR.:
Telefoon nr:

Naar waarheid ingevuld op: ……-……-2021 Tijdstip: …… uur
Handtekening

*
Bij een positieve Covid-19 besmetting kunnen uw gegevens i.v.m. Contact bron onderzoek worden
doorgegeven aan de GGD.
Middels invullen van dit formulier, gaat u automatisch akkoord met het delen van uw
persoonsgegevens.

