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Hierbij deelt het bestuur mede, dat per 1 augustus a.s. in het kader van de versoepelingen
van de coronamaatregelen de kantine en de kleedkamers weer gebruikt kunnen worden.
Dit met inachtneming van de 1,5 meter afstand ( alleen bij mensen van boven de 18 ) en de
daarbij horende hygiënemaatregelen.
Wij als bestuur zijn blij dat er (voor zover bekend) geen leden zijn getroffen door het
coronavirus (Covid 19).
Om dit zo te houden, dienen wij ons met z’n allen aan een aantal regels te houden.
Het bestuur doet daarbij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van iedereen.
Met de volgende regels moet rekening worden gehouden:
 Bij binnenkomst kantine staat er een desinfectiezuil. Maak daar gebruik van.
Dus eerst je handen desinfecteren en dan pas naar binnen.
 Volg na binnenkomst de looplijnen en pijlen die zijn uitgezet.
 Er is een vast ophaalpunt van consumpties aan de bar. Ook voor bestellingen(frituur)
dit punt gebruiken. Wanneer de bestelling klaar is deze zelf ophalen bij een ander
vast punt aan de bar.
 Na ontvangst van je bestelling of consumptie loop je verder via de uitgezette looplijn
of ga je via de aangegeven deur naar het terras toe. Op deze deur staat uitgang (dus
niet te gebruiken als ingang).
 Houd er rekening mee dat er in deze periode zoveel mogelijk gepind dient te worden.
 Bij de gewijzigde opstelling van het kantinemeubilair (tafels , stoelen en barkrukken)
is rekening gehouden met de 1,5 meter afstand. Daarom dient het meubilair niet te
worden verschoven of verplaatst. Deze regel geldt ook voor het terras. Indien jullie
gebruik maken van de banken, let dan ook op de 1,5 meter afstand.
 Voor het toiletgebruik gelden de volgende regels:
Bij de heren zijn 1 toilet en 2 urinoirs in gebruik.
Er mogen zich voortaan dus maximaal 3 personen in de herentoiletunit bevinden.
De rest moet op de gang wachten.
Bij de dames is 1 toilet beschikbaar. Indien deze bezet is moet de rest op de gang
wachten.
Uiteraard geldt verder dat toiletbezoekers na afloop hun handen moeten wassen en
drogen. Ook kunnen de handen gedesinfecteerd worden.
 Bij het hergebruik van de kleedkamers moet er uiteraard ook 1,5 meter afstand
worden gehouden. Dit geldt alleen voor spelers van boven de 18.
Om dit realiseerbaar te maken kan elk team gebruik maken van 2 kleedkamers.



Het is ongetwijfeld slim om onderling afspraken over het douchen te maken. Er moet
toezicht zijn van de desbetreffende trainer en leider.

Als bestuur doen wij nogmaals een beroep op jullie zelfdiscipline. Alleen door het nemen van
eigen verantwoordelijkheid bij het naleven van de verstrekte regels, kunnen wij erin slagen
het coronavirus buiten ons sportcomplex te houden. Wij kijken ernaar uit om jullie vanaf 1
augustus a.s. weer te kunnen begroeten.
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