Protocol gebruikers clubhuis en terras
Algemeen
 Griep- of verkoudheidsklachten? Ga naar huis!
 Houd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en de barvrijwilligers. aan een tafel mogen
maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen
1,5 meter van elkaar zitten.
 Was bij binnenkomst grondig je handen.
 Was na het toiletbezoek grondig je handen.
 In het clubhuis en op het terras mag je alleen gebruikmaken van de zitplekken, blijf niet staan.
 Volg de looproutes en houd doorgangen vrij. We houden alle deuren zoveel mogelijk open in
verband met routing en ventilatie.
 Zet geen tassen en andere spullen op tafels, zitplekken en in doorgangen/looproutes.
 We maken de bar, tafels en toiletten vaker schoon. Geef schoonmakers de ruimte!
 Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op.
 Wanneer je je niet houdt aan de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang je
worden ontzegd. Schade die de club lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou
worden verhaald.
Bar
 Het is alleen nog mogelijk om via pin te betalen. Je kunt alleen bij het pinapparaat bestellen en
betalen. Is er al iemand aan het bestellen? Wacht 1,5 meter achter diegene tot je aan de beurt
bent zonder de doorgang te belemmeren. Op andere plekken aan de bar kun je niet bestellen.
 Kom met 1 persoon (per team) bestellen.
 Laat als je wilt bij je eerste bestelling van de dag je je gegevens achter via het formulier indien
je dit niet via de Lisa app kunt doen.
 Bij het bestellen moet je meteen betalen (denk hieraan als je voor je eigen team en de
tegenstander drankjes komt bestellen). Bij het volgende punt aan de bar wordt je bestelling
klaargezet.
 Breng je lege glazen, flesjes et cetera terug naar de bar en zet ze op de bar bij de spoelbak
zoals aangegeven.
 Het korte deel van de bar is het punt waar bezoekende teams zich kunnen melden en (op
zaterdag) hun kaart ophalen. Hier kunnen de jeugdteams (1 coach per team) na de wedstrijd
ook hun ranja ophalen en meenemen naar de tafel, zoveel mogelijk buiten.
 Loop niet zomaar achter de bar of de keuken in! Heb je iets nodig uit de keuken? Vraag het aan
de barvrijwilliger.
Snackhoek
 Je kunt snacks alleen bij de bar bestellen (zie eerste punt bij Bar). De medewerker geeft aan
hoe lang het ongeveer zal duren en waar je de bestelling dan af kunt halen. Blijf niet bij de bar
wachten, maar ga naar je zitplek tot de wachttijd voorbij is.
 Schalen bitterbalen etc. zijn tijdelijk niet te bestellen vanwege de hygiëne.
 Ga na het afhalen meteen weer naar je zitplek.

