Protocol Leden
Bar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clubhuizen en terrassen op sportlocaties mogen vanaf 26 juni onder voorwaarden open.
Om gebruik te maken van de horecafaciliteiten van het clubhuis en/of terras is conform de horecarichtlijnen een
reservering nodig. Deze is gekoppeld aan de verplichte baanreservering.
Gebruik zoveel mogelijk het terras i.p.v. het clubhuis.
Graag de positionering van de tafels handhaven: zie foto’s hieronder.
Maximale capaciteit van het terras: voor zover de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft.
Maximale capaciteit van het clubhuis (binnen): 16 personen.
Maximaal 4 personen aan een tafel op 1,5 meter afstand. Dit maximum geldt niet als het mensen uit
eenzelfde huishouden betreft.
Er zijn alleen zitplaatsen beschikbaar.
Er mag maximaal 1 persoon tegelijk achter de bar/in de keuken aanwezig zijn.
Dienbladen zijn verplicht en beschikbaar achter de bar.
Handen desinfecteren voor je het clubhuis betreedt (elke keer opnieuw).
Wacht buiten als er mensen aanwezig zijn in het halletje of in de keuken en jij naar binnen wilt.
Iedereen zet zijn eigen lege bierflesjes in het bijbehorende krat (Grolsch vs. Overige) in de stelling buiten.
Glaswerk in de vaatwasser zetten. Laatste persoon die het park verlaat, zet de vaatwasser aan.
Check dit s.v.p. altijd even ook al heb je zelf geen glaswerk gebruikt.
Staat er schone vaat in de vaatwasser: eerst handen wassen/desinfecteren voordat je met uitruimen begint.
Betalingen liefst via de pin.
Ontsmet de pin-terminal meteen met een doekje als je de toetsen hebt gebruikt.
Laatste persoon die het park verlaat, zet de PIN-terminal uit.

Kleedkamers:
•

Kleedkamerfaciliteiten mogen weer gebruikt worden. Max. 1 persoon tegelijk.

Voorraad aanvullen:
•

Voordat je het park verlaat: check s.v.p. de voorraad en vul deze eventueel aan.
Wederom geldt hier het dringende verzoek om eerst je handen te ontsmetten/desinfecteren voordat je de
goederen aanvult.

Algemeen:
•
•
•
•

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Houd 1,5 meter afstand.
Voorkom het onnodig aanraken van allerlei dingen.
Neem de situatie telkens goed in je op en geef elkaar de ruimte!

We begrijpen de impact die bovenstaande maatregelen zullen hebben.
Niettemin vragen we om jullie begrip en medewerking. Samen maken we het weer gezellig!

