CORONAPROTOCOL KANTINE EN TERRAS SV BON BOYS
5 juni 2021
Kantine en terras gaan open per 5-6-2021
Per aanstaande zaterdag 5 juni gaan de kantine en het terras open. Uiteraard houden we ons hierbij
aan de geldende maatregelen en maken dan ook onderstaande afspraken met iedereen. Houd je
hieraan! Onze (bar)vrijwilligers zijn geen ‘politieagent’, staan er in eigen tijd en voor hun/ons plezier.
Algemeen:
- De basisregels zijn te allen tijde van toepassing (was vaak je handen – houd 1,5 meter
afstand – bij klachten blijf je thuis);
- Publiek is helaas niet welkom bij wedstrijden, dus ook niet op het terras of in de kantine;
Kantine (binnen):
- Invullen ‘formulier gezondheidscheck’ is verplicht (deze formulieren liggen in de hal);
- Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan;
- Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand (dit geldt
niet voor kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden);
- Maximaal 46 personen in de kantine (exclusief barpersoneel);
- Entertainment, bijvoorbeeld TV-scherm of muziek, is niet toegestaan;
- Er is sprake van een ingang en uitgang (de ingang wordt dus niet als uitgang gebruikt);
- Verplaatsen in de kantine gebeurt niet onnodig.
Terras:
-

Er wordt een terras gecreëerd met maximaal 50 stoelen en 13 tafels;
Invullen ‘formulier gezondheidscheck’ is verplicht (deze formulieren zijn aanwezig);
Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand (dit geldt
niet voor kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden);
Op het terras zijn geen sta-plekken;
Praattafels en de houten banken worden niet gebruikt;
Entertainment, bijvoorbeeld TV-scherm of muziek, is niet toegestaan;
Bestelling aan de bar, deze neem je meteen mee naar buiten (geen registratie binnen);
Verplaatsen op het terras gebeurt niet onnodig.

Assortiment:
- Koffie en thee zijn uiteraard verkrijgbaar;
- Het meeste drinken is eveneens verkrijgbaar;
- Snoep is beperkt verkrijgbaar;
- Keuken: tosti en (broodje) bal gehakt zijn vooralsnog verkrijgbaar.
Openingstijden (*):
- Maandag-vrijdag: 19.00-22.00;
- Zaterdag: 8.30-17.30 (afhankelijk van de Regiocup);
- Zondag: 9.00-13.00 (afhankelijk van geplande trainingen en onderlinge wedstrijden).
(*) afhankelijk van aantal aanwezige mensen kan de kantine (terras) eerder gesloten worden.
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