PROTOCOL COVID-19 EN
VERANTWOORD TENNISSEN
Tennisvereniging Frankrijk
(verder aangeduid als TVF)

Fase 4. Opstelling clubhuis en terras
Inleiding
De afgelopen weken heeft het bestuur gekeken hoe ons clubhuis en terras op een
verantwoorde manier weer geopend kunnen worden. 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 KNLTB.
Start en openingstijden
Met ingang van woensdag 1 juli is het clubhuis en terras van tennisvereniging Frankrijk
weer geopend op onderstaande tijden:
•
•
•

Maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 23.30 uur
Zaterdag: gesloten
Zondag van 10.00 tot 15.00 uur

Algemene richtlijnen
•
•

•

Houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar, tenzij je uit één huishouden komt.
Voor iedereen geldt: Houd je aan de algemene adviezen en hygiënemaatregelen
van het RIVM. Was je handen regelmatig, nies en hoest in je elleboog. Wanneer je
verkoudheidsklachten hebt of iemand binnen jouw huishouden ziek is, blijf je thuis.
Risicogroepen en leden boven de 70 jaar dienen zelf hun risico te analyseren of zij
zich op het tennispark en in het clubhuis kunnen begeven.

Inrichting clubhuis en terras
•

Alle tafels met stoelen worden op 1.5 meter afstand van elkaar geplaatst, maximaal
vier personen per tafel. Het terras is flink uitgebreid.
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•
•
•

•
•

•

Het is niet mogelijk aan de bar te zitten. De barkrukken rond de bar worden
weggezet. Ook de hoekzitbank binnen mag niet worden gebruikt.
Iedereen die in het clubhuis of op het terras een drankje nuttigt heeft een vaste
zitplaats. Even staand kletsen bij een andere tafel is dus niet toegestaan.
De terrasingang (onder de klok) mag naast een ingang ook als uitgang gebruikt
worden, mits je 1.5 meter afstand tot andere leden houdt bij het naar binnen of
buiten gaan. Advies blijft om na het afhangen van een baan via de achterdeur naar
buiten te gaan en na het bestellen van consumpties via de deur rechts naast de bar
(de 'hoofdingang').
De geldende hygiëneregels hangen duidelijk zichtbaar op verschillende plekken in
het clubhuis en op het terras.
In het clubhuis en op het terras zal desinfecterende reiniging en keukenrollen
aanwezig zijn om indien gewenst oppervlakken te ontsmetten (stoelen, tafels,
deurklinken etc.)
De toiletten en kleedkamers zijn geopend. In de toiletten zal zeep aanwezig zijn. De
handdoek om je handen te drogen wordt vervangen door papieren doekjes.

Bestellen van consumpties
•
•

•

Je desinfecteert je handen bij binnenkomst van het clubhuis, bijvoorbeeld om
consumpties te halen of naar het toilet te gaan.
Eén persoon haalt de consumpties. Het is weer mogelijk om bonnetjes in de kassa
(voornaam + achternaam) aan te maken. Advies is wel om direct na het bestellen
met de pinpas te betalen. Het is niet mogelijk om met contant geld te betalen.
Eén persoon brengt de glazen en/of vaat terug naar de bar. Deze persoon zet de
vaat op de hoge tafel links van de bar. Op deze manier wordt onnodige drukte bij
het bestellen voorkomen (rechterkant van de bar).

Speciaal voor de barvrijwilligers
•
•

•
•

•

Barvrijwilligers worden door de clubhuiskoppels voor hun bardienst geïnformeerd
over de geldende regels.
Indien gewenst maken barvrijwilligers onderling een taakverdeling wie welke
werkzaamheden verricht, zodat de 1.5 meter afstand aangehouden kan worden.
Bijvoorbeeld: de één tapt de biertjes, de ander bedient de kassa.
Achter de bar zullen desinfecterende handgel en plastic handschoentjes aanwezig
zijn. Indien gewenst kunnen barvrijwilligers deze handschoentjes dragen.
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.
Aan het eind van de avond worden voorwerpen in het clubhuis welke vaak worden
beetgepakt gereinigd en gedesinfecteerd (kranen, deurenklinken, schakelaars,
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•
•

vaatwasser, tapinstallatie e.d.). Een extra taak van de bardienst is om de toiletten
schoon te maken (denk ook aan deurklinken, kranen etc.).
Ontbreekt of dreigt er een tekort aan schoonmaak- en desinfecteermiddel, noteer
dit in de agenda achter de kassa.
Dingen waar tegenaan wordt gelopen tijdens de bardiensten, kun je melden bij
Menno Laurijsen via menno3848@gmail.com.

Ons clubhuis draait op basis van selfservice, vertrouwen en (heel belangrijk!) op eigen
verantwoordelijkheid. Wij vertrouwen er op dat ieder op een verantwoorde wijze gebruik
zal maken van het clubhuis, terras en banen.
We hopen je snel weer te zien!
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