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Beste leden, 
 
 
Ondanks alle alarmerende berichten van de laatste dagen, gaan wij toch de uitdaging aan. 
Vanaf 6 augustus 20:00 uur gaan we op de donderdagen de kantine openen tot 24:00 uur. 
 
We hebben daar voorzieningen voor moeten aanbrengen en toch ook wel strenge 
gedragsregels voor moeten samenstellen. 
Als we die gedragsregels met elkaar goed kunnen aanhouden zullen we het plezier dat we 
toch wel lang gemist hebben, weer kunnen terughalen. 
Of we de opening van de kantine kunnen aanhouden ligt dus aan ons eigen gedrag. 
 
Algemeen: 

• Aan de sporters die in de speelzaal aan het spelen zijn worden geen specifieke eisen 

gesteld, die kunnen zich volledig uitleven met tafeltennissen; 

• Kleedlokalen en douches blijven vooralsnog gesloten; 

• Er zijn tijdelijke in- en uitgangen gecreëerd, die benut dienen te worden; 

• Bij binnenkomst dienen handen gedesinfecteerd te worden; 

• Deuren en ramen maximaal open in verband met door Gemeente vereiste ventilatie; 

• We hebben gemerkt dat vooraf inschrijven toch wel moeizaam blijkt te verlopen en 

tijdrovend is, vandaar dat we besloten hebben dat de Corona Coördinator de 

aanwezigen leden op een inschrijflijst registreert. Deze inschrijflijst dient op het 

einde van de avond naar Wim Elschott te worden gestuurd (wimelschott@home.nl) 

• Trainingen op maandag, dinsdag en vrijdag blijven gehandhaafd, echter zonder 

opening van kantine, wel verkoop van frisdrank door Corona Coördinator; 

De regels voor de kantine zijn als volgt: 
 

• De 1,5 meter afstandsregel voor personen ouder dan 18 jaar in acht nemen; 

• Alleen zitten op de exact geplaatste krukken en stoelen is toegestaan. Staan/ 

rondlopen, zonder drankjes te halen of terug te brengen, kan dus niet; 

• Krukken en stoelen dus niet verplaatsen; 

• Maximaal 19 personen kunnen in kantine zittend plaats nemen; 

• Na 22:00 uur kan, als dat nodig is, in de speelzaal waar tafel 1 en 2 staan, als 

overloop nog 4 statafels met ieder 2 personen geplaatst worden; 

Langs de muur bij het informatiebord staan ook nog 7 stoelen op gepaste afstand. 

Dus in totaal kunnen we maximaal 34 gasten herbergen. 

Meer gasten gaat niet en kunnen we dan ook niet in de kantine buiten speelzaal 

toelaten; 

• Betaling alleen met pinpas mogelijk; 
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• Zelf drankjes bestellen en meenemen alleen vanaf “Afzetplek” bij de tap alsmede 

ook zelf terugbrengen van leeg goed; 

• Strikte sluitingstijd 24:00 uur; 

• De barbeheerder heeft de bevoegdheid corrigerend op te treden; 

 
We willen jullie met klem verzoeken om bovenstaande regels na te leven. 
Mochten we controle van de Gemeente krijgen en op dat moment in overtreding blijken te 
zijn, kan dat tot een fikse boete voor zowel de vereniging als de leden leiden. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Corona Werkgroep 
 


