Kantine
De kantine valt onder de richtlijnen en protocollen vanuit de Koninklijke Horeca Nederland.
Naast het houden van de onderlinge 1,5 meter afstand tussen gasten (tenzij ze uit één
huishouden komen of personen t/m 17 jaar onderling) gelden hiervoor altijd de volgende
verplichtingen:
• Gezondheid checken
• Placeren (toewijzen van zitplaatsen)
• Bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de
uitvoer van een eventueel bron-en contactonderzoek door de GGD.
In de kantine gelden de volgende regels:
• Volg te allen tijde de aanwijzingen van het personeel / vrijwilligers / Covid 19
stewards;
• Er wordt gewerkt met Covid 19 stewards. Deze Covid 19 stewards zullen worden
geleverd door alle teams waarvoor een schema zal worden gepubliceerd.
• Niemand mag meer achterom de kantine in komen;
• Niemand mag meer achter de bar komen;
• Muziek staat zacht;
• Zowel binnen in de kantine als op het terras wordt er geplaceerd;
• Bezoekers zijn verplicht hun contactgegevens naar waarheid in te vullen;
• Er zijn vaste zitplaatsen. Tafels en stoelen dienen te blijven staan waar ze staan en
worden niet verplaatst;
• Eigen consumpties zijn zowel in de kantine, kleedkamers als op het sportpark NIET
toegestaan! Bij constatering word je verzocht direct het sportpark te verlaten.
Openingstijden kantine:
Maandag
: gesloten
Dinsdag
: gesloten
Woensdag
: gesloten
Donderdag : tot 24.00 uur*
Vrijdag
: gesloten
Zaterdag
: tot 1,5 uur na afloop van de laatste wedstrijd of tot uiterlijk 20.00 uur**
Zondag
: tot 1,5 uur na afloop van de laatste wedstrijd***
* Donderdags wordt er gewerkt met 2x 3 Covid-19 stewards en er wordt geplaceerd van
20.00 – 24.00 uur. Het kan voorkomen dat teams die vroeg klaar zijn met trainen en in de
kantine zitten, verzocht worden plaats te maken voor teams die later trainen en klaar zijn.
** Op zaterdag wordt er gewerkt met 2x 6 Covid-19 stewards. De kantine is open van 9.00 –
13.00 uur, alleen voor bestellingen (in en uit principe). Men kan niet zitten in de kantine en
op het terras. Vanaf 13.00 uur wordt er geplaceerd voor zitplaatsen in de kantine en op het
terras en geldt het principe vol is vol.
*** Op zondag wordt er gewerkt met 2x Covid-19 stewards. De kantine is open van 9.00 –
12.30 uur, alleen voor bestellingen (in en uit principe). Er kan niet worden gezeten in de
kantine en op het terras. Vanaf 12.30 uur wordt er geplaceerd voor zitplaatsen in de kantine
en op het terras en geldt vol is vol.
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Wij verwachten van iedereen dat hij/zij zich houdt aan de gecommuniceerde regels EN het
handhaven ervan om te voorkomen dat de kantine en het terras worden gesloten.
Het bestuur van S.V. Houten
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