
Protocol covid 19 Heropening kantine en terras 

 

Kantine: 

# Bij binnenkomst van de kantine uw handen wassen met zeep bij het toilet, er hangen papieren 

doekjes om uw handen mee af te drogen. 

# In de kantine is er een looproute aangebracht op de vloer doormiddel van pijlen, in de hal zal er 

een passeerplek zijn, om de bezoekers te laten passeren om van en naar de bar toe te gaan. 

# Er staat een plexiglas scherm voor de opening van de bar. 

# De kantine wordt veilig ingedeeld met voldoende afstand tussen de tafels. 

# Er mag behalve de bardiensten(maximaal 2) niemand anders achter de bar en in de keuken komen. 

Komt ook een bordje op de deur ter verduidelijking. 

# Barmedewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform de voorschriften 

RIVM. 

# Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden. 

# Tafels en stoelen in de kantine worden na ieder vertrekkende gebruiker door de bardienst 

schoongemaakt. 

# Handschoenen, mondkapjes (EHBO) en schoonmaakmiddelen worden beschikbaar gesteld door de 

vereniging. 

# De bardienst maakt na afloop dienst de rest van het clubhuis schoon. Dit betreft o.a. bar, kassa, 

koffie en thee apparaat. 

# Leden wordt verzocht zo min mogelijk contant te betalen en of gebruik te maken van de 

consumptie kaart.  

# Maximaal 3 personen tegelijk bij het afhaalpunt in de kantine met de 1,5 m regel. Dit staat 

doormiddel van lijnen op de vloer aangegeven. 

# De kassa wordt na iedere dienst gedesinfecteerd met 70% alcohol. 

# Koffie, thee en ranja worden aangeboden in kartonnen bekers en dient de gebruiker zelf in de 

prullenbak te deponeren. 

# Er worden alleen verpakte etenswaren verkocht. 

# Gevraagd wordt door de bardienst of men Suiker, melk en of een theezakje willen gebruiken, dit 

wordt aangereikt door de bardienst om zo min mogelijk ongebruikte exemplaren van hand tot hand 

te laten gaan. 

# Bij de heropening zal het assortiment beperkt zijn, in verband met de houdbaarheid en het                  

onnodig weg moeten gooien van producten die aan de datum zijn. 

 

Toiletten: 



# Bij gebruik van het toilet maak de gebruiker zelf het toilet schoon met een schoonmaak doekje, 

deze liggen klaar bij het toilet. Mocht u zoon of dochter dit niet zelf kunnen dan dient u als ouder 

hier zorg voor te dragen. 

# na gebruik toilet handen wassen met zeep uit ellenboog dispenser en drogen met papieren 

handdoekjes. Doormiddel van een bordje wordt er nogmaals de nadruk op gelegd. 

# Na iedere bardienst worden de toiletten nogmaals grondig gereinigd door de bardienst en de 

prullenbakken geleegd. 

 

Terras: 

# De covid 19 checklist worden zowel bij de ingang van het terrein als bij de ingang van de kantine 

geplastificeerd opgehangen 

# Deur van de kantine blijft open tijdens de trainingen, zodat er zo min mogelijk gebruik wordt 

gemaakt van de deurklink. 

# Op het terras worden zitplekken gecreëerd met voldoende afstand en duidelijk zichtbaar gemaakt 

door middel kruisen van rood/wit lint waar men niet mag zitten, met tafels en stoelen mag niet mee 

geschoven worden of gelopen worden. 

# De picknickbanken zijn voorzien van een plastic laag zowel de tafel als de zitting, om deze zo goed 

schoon te kunnen maken. Ook hier geldt waar een kruis van rood/wit lint zit mag niet gezeten 

worden. 

# Bij gebruik van de tafels en stoelen dient de gebruiker zelf zijn tafel en stoel schoon te maken met 

een schoonmaakdoekje. Dit staan klaar op een tafel bij de ingang van het terras. 

# Tafels en stoelen worden na elk trainingsuur schoongemaakt door de bardienst. Zo nodig kan 

degene die er gebruik van wil maken het zelf nog desinfecteren met alcohol 70%. Doekjes en alcohol 

zijn beschikbaar op het terras volgens de looproute. 

# Er zijn duidelijke looproutes aangebracht op het terras. 

# Bij regenachtige dagen zijn een 4-tal tafel met stoelen beschikbaar in de kantine waar men kan 

zitten. Rekening houdend met elkaar kunnen er ook nog een aantal mensen in de hal staan. En 

daarnaast heeft ook vast iedereen een paraplu. Het gaat om de ouders van de kinderen die op dat 

moment trainen.  

# Na de training van de ene groep naar de andere groep gaat de kantine 10 minuten dicht in verband 

met schoonmaak van de kantine. 

 

Langs de baan: 

# Wil men rondom de baan staan, dan dient men er rekening mee te houden waar rood/ wit lint om 

de afscheiding is bevestigd dat hier niet mag worden gestaan. Tussen de vakken zit overal 1,5 m 

tussen. Hier wordt controle op uitgevoerd door de toezichthouders die rond de baan lopen. 

 



De bardienst medewerkers en de leden krijgen duidelijke instructies toegestuurd met daarin o.a. 

bovenstaande maatregelen, zodat iedereen weer van hun sportende kind(eren) en een lekker 

drankje kan genieten. 

 

 

 

 


