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Protocol: kantine sporthal de Bouwmeester 
 

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Een verdere stijging van de vaccinatiegraad is nodig om de huidige 
coronamaatregelen, waaronder de regels voor de horeca, te versoepelen. Daarom zijn de huidige 
maatregelen verlengd tot en met 19 september.  

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-
evenementen 

- Ingang van de kantine is de normale ingang. 
- Handen bij binnenkomst graag desinfecteren. 
- De horecagelegenheid is verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren en vooraf een 

gezondheidscheck te doen. 
- Indien iemand weigert een gezondheidscheck te doen beslist het barpersoneel om iemand wel of 

niet toe laten tot de kantine. 
- De uitgang is de andere deur in de kantine aan het einde van de bar. Volg vloersticker. 
- Tassen na de training in het rek leggen als je met je team nog iets gaat drinken. Niet in de kantine. 
- Zoveel mogelijk contactloos (via de PIN) betalen. 
- Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn. 
- Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
- In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. 

Dit geldt binnen en buiten.    
- Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen zijn niet toegestaan, en er mag geen 

harde muziek gedraaid worden. 
- Horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 00:00 uur. 
- Indien er meerdere personen achter de bar staan maak dan goede afspraken zodat ook deze 

personen de 1,5-meter eenvoudiger kunnen aanhouden. 
- Zorg dat  1 persoon per tafel/team de bestelling doet aan de bar na afloop van een wedstrijd.  

Dmv een schrijfblok dat op tafel ligt kan de bestelling opgeschreven worden, 1 persoon geeft de 
bestelling door aan de bar en verzorgd de betaling. 

- Indien een team op een wedstrijddag een taart of iets dergelijks meeneemt, wordt deze overhandigd 
aan het barpersoneel. Na afloop van de wedstrijd kun je aan het barpersoneel vragen de taart te 
overhandigen. Leden komen op een wedstrijddag NIET achter de bar. 
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