
 

Uit de bestuursvergadering van 9 juli 

 

We stoppen met de KNLTB-app voor het vanuit huis afhangen. Hij voegt na corona te weinig toe in 

verhouding tot de kosten. 

 

We gaan nieuwe leden vragen naar hun eerste bevindingen met de club en de lessen. 

Komende woensdag gaat de kantine weer open. Het aangepaste protocol versturen we tegelijk met 
het verslag van de bestuursvergadering. Naast dat wij op die manier de regels duidelijk weergeven, is 
het ieders eigen (volwassen) verantwoordelijkheid om de 1:1,5 na te leven. We stellen vooralsnog 
geen officiële regels voor handhaving of handhavers vast. 

In totaal zijn tien teams voor de competitie aangemeld. Naast twee jeugdteams zijn dat drie 

zaterdagteams en vijf vrijdagavondteams, waarvan twee vrouwenteams. Eind juli/begin augustus 

volgen de teamindelingen. 

 

Volgende bestuursvergadering donderdag 20 augustus, 19.30, clubgebouw. Daarbij nodigen we onze 

sponsorcommissie uit voor overleg. 

 

Coronaprotocol kantine Ter Spille      

  
Geldig vanaf: 15 juli 2020. 

Gebruik van de kantine is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

- Iedereen houdt 1,5 meter afstand tenzij je uit één huishouden komt. 

- Iedereen houdt zich aan de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels. 

- Maak gebruik van de beschikbare stoelen aan de tafels, er zijn geen staplekken. 

- Plaatsnemen aan de bar is niet toegestaan. 

- Achter de bar mag slechts één persoon tegelijkertijd staan. 

- In de keuken mag slechts één persoon tegelijkertijd aanwezig zijn. 

- Voordat je achter de bar komt om een biertje te tappen, iets uit de koelkast te pakken, koffie te 

zetten, etc., was/ontsmet dan even je handen. 

- Was de gebruikte glazen/bekers af met afwasmiddel. 

- Betaal bij voorkeur met PIN/contactloos, maar contant is ook nog mogelijk. 

- Reserveren van de banen kan alleen met het afhangsysteem in de kantine. Geef elkaar 1,5 meter 

ruimte tijdens het 'afhangen'. Maak het scherm even schoon met een doekje (zie tafel bij de wc's) 

en was je handen na het gebruik.  

Neem je verantwoordelijkheid. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen, zodat we de kantine en 

het park geopend kunnen houden. 

  
  

    

  


