Coronaprotocol
De afgelopen weken heeft het bestuur gekeken hoe onze kantine en terras op een verantwoorde
manier weer geopend kunnen worden en we weer gezamenlijk verantwoord kunnen sporten.
De richtlijnen van het Protocol Heropening Horeca zijn hierbij leidend geweest. Ook is gebruik
gemaakt van het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF (goedgekeurd door VWS en RIVM) en
de aanvullende richtlijnen voor het heropenen van sportkantines van de KNKV.
We vragen al onze leden dringend onderstaande richtlijnen te volgen, zodat we met elkaar
verantwoord kunnen blijven sporten, kunnen genieten van onze sportende kinderen en we ook nog
een hapje en drankje kunnen nuttigen. Alleen met elkaar zorgen we ervoor dat we deze richtlijnen
niet hoeven te verscherpen of mogelijk de kantine moeten sluiten.

Algemene richtlijnen
•

Voor iedereen geldt:
o houd je aan de algemene adviezen en hygiënemaatregelen van het RIVM.
o Was je handen regelmatig, nies en hoest in je elleboog.
o Wanneer je verkoudheidsklachten hebt of iemand binnen jouw huishouden ziek is,
blijf je thuis.

•

Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar op het terras en de kantine, tenzij je uit één
huishouden komt of onder 18 jaar bent. Tijdens het sporten hoeft geen enkele leeftijdsgroep
1,5 meter afstand gehouden te worden.

•

Onze kantine en terras vallen onder het horecaprotocol. Bij aankomst bij de accommodatie
zal er aan bezoekers* gevraagd worden hun contactgegevens achter te laten ten behoeve
van een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. Gegevens worden enkel gebruikt
indien de GGD daarom vraagt en worden maximaal 14 dagen bewaard en daarna vernietigd.
* Teams hoeven tijdens wedstrijden en trainingen zich niet individueel te registreren.
Vooralsnog werkt deze registratie via het wedstrijd- en trainingsschema. Mocht hier
verandering in komen, dan zal dit gecommuniceerd worden in dit protocol en via de
Whatsapp groepen van de teams.

•

Wij vragen de ouders van jeugdspelers om de kinderen net zoals voor de zomerstop zoveel
mogelijk zelf naar de training te laten komen of direct te vertrekken na het brengen.

•

Het bestuur doet een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid om de regels in acht
te nemen.

Regels trainingsavonden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is geen aparte corona coördinator meer aanwezig tijdens trainingsavonden
Deze rol zal door de trainer / trainster van veld 1 ingevuld worden
Hij/zij moet zichtbaar zijn door het dragen van een hesje en fungeert als aanspreekpunt voor
politie en handhavers
Daarnaast is elke trainer / trainster verantwoordelijk voor het naleven van de regels van de
eigen ploeg
De ballen moeten na de training weer mee naar huis genomen worden.
Het schoonmaken van de materialen is niet meer noodzakelijk
De kinderen kunnen de fietsen gewoon in de fietsenstalling plaatsen om vervolgens naar het
trainingsveld te gaan
De kantine en het terras zijn gesloten, wel kan er gebruik gemaakt worden van het toilet.
Verder gelden de algemene richtlijnen

Regels kleedkamers
•

Maximaal 6 personen tegelijk omkleden waarvan 2 personen kunnen douchen.

•

Douche en omkleden doe je het liefst thuis.

•

Teambesprekingen gebeuren buiten, dus niet in de kleedkamer of bestuurskamer.

Inrichting kantine en terras
•

Een ieder die het terras of kantine betreedt moet zijn of haar handen met aanwezig
desinfecterend materiaal reinigen.

•

Het is alleen toegestaan om zittend een drankje te nuttigen op het terras of de kantine.

•

Alle tafels met stoelen worden op 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst, maximaal 4
personen per tafel/picknicktafel.

•

Er mogen maximaal 50 personen op het terras zitten en maximaal 30 personen in de kantine
zitten.

•

Het is niet mogelijk om met een barkruk aan de bar te zitten.

•

In het clubhuis en op het terras zal desinfecterende reiniging aanwezig zijn om indien
gewenst oppervlakken te ontsmetten (stoelen, tafels, wc-deurklink etc.)

•

De toiletten zijn weer geopend. In de toiletten zal zeep en papier aanwezig zijn. Was na het
toiletbezoek grondig je handen en droog deze met papier. Let op! Maximaal 2 personen
tegelijk naar de toilet.

Bestellen van consumpties
•

Eén persoon haalt de consumpties en betaalt direct met een pinpas.

•

Eén persoon brengt de glazen/borden terug naar de bar. Deze zet de glazen/borden op de
bar, hierna kan het barpersoneel het vanaf de bar opruimen.

Speciaal voor de barvrijwilligers
•

Was je handen extra goed bij het begin en einde van je bardienst met zeep in de keuken.

•

Er staan maximaal 2 barvrijwilligers achter de bar.

•

Indien gewenst maken barvrijwilligers onderling een taakverdeling, wie welke
werkzaamheden verricht, zodat de 1,5 meter afstand aangehouden kan worden.
Bijvoorbeeld: de één pakt de drankjes, de ander rekent af.

•

Er is voor elke barvrijwilliger een pinautomaat aanwezig.

•

Alle glazen (bier, wijn en frisdrank) worden extra goed schoongemaakt (inclusief voorspoelen
in de spoelbak bij de tap). De spoelbak laten doorstromen en voorzien van een
schoonmaaktablet.

•

Bij het afsluiten van de kantine worden voorwerpen in het clubhuis welke vaak worden
beetgepakt gereinigd en gedesinfecteerd (kranen, deurenklinken, schakelaars, vaatwasser,
tapinstallatie e.d.).

