Voor de openstelling van sportkantines en terrassen dienen sportverenigingen zich te baseren op
de richtlijnen in het protocol ‘heropening Horeca’. Onderstaand een verkorte versie richtlijnen en
informatie welke wij alvast met jullie willen delen en verwachten dan ook dat eenieder zich hieraan
zal houden. Neem hierin je verantwoordelijkheid!
Algemene regels
- Houd 1.5 mtr. Afstand!
- Vermijd drukte
- Blijf thuis bij klachten en laat je testen
- Was regelmatig je handen
- Schreeuwen en zingen op het sportcomplex is niet toegestaan
Clubhuis
Ons clubhuis zal de komende tijd beperkt opengesteld worden en er zijn maatregelen genomen.
- Hoofdingang is de entree, geen uitgang
- Deuren zijkant (bij materiaalhok) is de uitgang
- Er zijn o.a. looplijnen aangebracht, volg deze
- Gebruik clubhuis niet als verzamelpunt en is alleen voor bargebruik
- Scan de QR code ter registratie bij bezoek kantine, deze code is op diverse plaatsen zichtbaar opgehangen.
Bar
In verband met de onzekere tijd zal de voorraad enigszins beperkt zijn.
- Bestel uitsluitend bij aangegeven bestelpunt (kassa)
- Wil je wat drinken? Bestel alleen
- Betaal met pin of contactloos, cash is niet meer mogelijk!
- Barwerkzaamheden worden uitsluitend verzorgd door dienstdoende kasteleins (max. 2),
het is niet meer toegestaan zich achter de bar te begeven indien men geen dienst heeft.
- Voorzijde bar dient geheel vrij te blijven en volg looproute
- Kantine zal buiten de wedstrijden om gesloten zijn. Men kan wel beschikken over de toiletten en diepvrieskistje
met ijs en verbanddoos.
Terras/buiten
- Vanwege de beperkte ruimte zijn onder het afdak alle zitplaatsen verwijderd, men mag hier alleen staan.
Houd de looproute vrij naar de kleedkamers en scheidsrechterruimte.
- Het is niet toegestaan om barkrukken, stoelen en banken etc. buiten onder overkapping op te stellen
- Om meer overdekte voorzieningen te treffen zal er een tent opgezet worden bij de uitgang van de kantine.
Overweging is nog om hierin banken en tafels te plaatsen; indien deze geplaatst worden geldt verplicht zitten,
uiteraard op afstand!
Kleedkamers
- Kleedkamers zijn voorlopig weer opengesteld.
- Voor de jeugd zijn deze volledig toegankelijk en beschikbaar
- Voor senioren idem echter maximaal 6 personen tegelijk en douchen maximaal 2 personen tegelijk
- Gebruik de kleedkamers niet voor teambesprekingen
Voor verdere info en protocol verwijzen wij jullie naar onze website. Advies is om deze regelmatig te checken.
Dank voor jullie begrip!
Namens het bestuur van HVZ,
Michiel Visser

Samen sterk tegen corona!

