
Protocol Verantwoord Sporten 
KANTINE + TERRAS 
 

 Je komt niet naar Sportpark De Wenken  

- met (milde) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 

- als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft 

- als iemand in de afgelopen 14 dagen in jouw huishouden positief is getest op COVID-19 

 

 Neem deze algemene regels en hygiëneregels in acht 

- Ga voordat je vertrekt, thuis naar het toilet 

- Schud geen handen 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

- Was je handen vaak met water en zeep 

- Maak gebruik van de bij de in- en uitgang beschikbare desinfectiegel 

 

 Houd afstand 

- Voor de leeftijdscategorie t/m 12 geldt dat er geen enkele afstandsbeperking is.  

- Voor de leeftijdscategorie 13 t/m 17 geldt dat er onderling geen afstandsbeperking is. Wel 

  dient er 1,5 meter afstand te worden gehouden tot volwassenen. 

- Voor volwassenen geldt dat er altijd onderling 1,5 meter afstand moet worden gehouden. 

 

 Regels voor kantine en terras 

- Wij vragen bezoekers zich bij binnenkomst te registreren met hun contactgegevens. Dit kan   

  schriftelijk via een registratieformulier bij de ingang en digitaal door het scannen van een  

  QR-code,  
  Gegevens worden vernietigd na 14-dagen en worden uitsluitend gebruik voor eventueel contactonderzoek door de GGD. 

- Er zijn zowel binnen als op het terras alleen zitplaatsen beschikbaar. Ga bij voorkeur buiten  

  zitten.  

- Het is niet toegestaan om meubilair te verplaatsen.  

- Bestellingen kunnen alleen worden gedaan bij het daartoe ingerichte bestelpunt aan de bar. 

  Hierop is 1 uitzondering: Kinderen jonger dan 13 kunnen (ook) bij de snoepbalie terecht voor hun  

  bestelling. 

- Wij verzoeken alle klanten om per PIN te betalen, bij voorkeur contactloos 

- Respecteer ter plaatse aangebrachte markeringen ten aanzien van afzettingen, looprichting  

  en wachtrij.  Zie afbeelding. 

 

 Instructie voor kantinemedewerkers 

- Maak een onderverdeling van de taken zodat er onderling zo min mogelijk kruisverkeer is 

- Neem alleen bestellingen in ontvangst die gedaan zijn vanaf het bestelpunt, uitgezonderd  

  snoepbestellingen door kinderen jonger dan 13. 

- De medewerker die ‘in de keuken staat’ draagt handschoenen. Medewerkers achter de bar  

  raden wij dit aan.  

- Wij raden u aan om een (beschikbaar gesteld) mondkapje te dragen 

- Bestellingen met wachttijd (etenswaren) dienen te worden bezorgd aan tafel 



 

- Maak met enige regelmaat gebruik van de beschikbaar gestelde desinfecteergel voor uw  

  handen. 

- Reinig glazen en serviesgoed extra zorgvuldig 

- Koffie wordt geschonken in kartonnen bekers 

- Maak met enige regelmaat drukknoppen en handgrepen schoon met de beschikbaar  

  gestelde reinigingsdoekjes. 

- U houdt zich ook zelf aan de op de vloer aangebrachte looprichting. 

 

 

 

 

 
 

 Maatregelen 

- Er is 1 bestelpunt aan de bar.  Bij dit bestelpunt biedt een plaat plexiglas bescherming. 

- Een eventuele wachtrij wordt gevormd langs de bar, de wachtplekken zijn gemarkeerd op de vloer 

- Er is eenrichtingsverkeer in de kantine 

- Door de ingang mag men niet naar buiten, door de uitgang mag men niet binnen 

- Het meubilair is dusdanig neergezet dat slechts 2 personen aan een tafel kunnen zitten, met 1,5  

  afstand tot naastgelegen tafels 

- Enkele zitplaatsen zijn gemarkeerd ten teken dat deze niet gebruikt mogen worden.  Dit geldt ook 

  voor een aantal zitplaatsen op het terras. 

- In het herentoilet is 1 urinoir buiten bedrijf gesteld 

 

 

 

 

Voetbalvereniging Berkhout houdt zich aan de coronarichtlijnen zoals die door de KNVB en NOC/NSF zijn 
opgesteld. Wij vragen iedereen om zich aan dit protocol te houden! 

Alleen samen krijgen we corona onder controle. 


