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LET OP: Bij de diverse ingangen hangen posters met de richtlijnen. Wanneer je al deze vragen met
NEE kunt beantwoorden mag je binnen in het paviljoen plaatsnemen. Daarmee heb je
voldaan aan de richtlijnen. Bij binnenkomst altijd eerst de handen ontsmetten!

• Paviljoen en terras open per 1 juli. Meer versoepelingen voor
binnen- en buitensporten.
Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van minister-president Rutte de voorgenomen
versoepelingen per 1 juli bevestigd. Dat betekent dat ook de sportkantines en binnensportaccommodaties open kunnen. De ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus laten ook verdere
verruiming van de maatregelen toe. Uiteraard blijft de 1.5 meter regel van toepassing en is het
belangrijk dat iedereen zich aan de hygiënemaatregelen van het RIVM houdt.

•

De basisregels die nog steeds van kracht zijn.

1.
2.
3.
4.

Heeft u klachten; blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
Houdt 1.5 meter afstand van elkaar.
Was vaak uw handen.
Werk zoveel mogelijk thuis.

Die aanpak werkt. De piek met besmettingen is voorbij, het virus hebben we onder controle
gekregen. Het is nu van cruciaal belang om alert en waakzaam te blijven. Wie klachten heeft blijft
thuis en laat zich testen. Want zo alleen behouden we de ruimte die we samen hebben verdiend.

•

Regels voor horecagelegenheden.

Voor eet- en drinkgelegenheden binnen en buiten geldt 1.5 meter afstand, tenzij het een
gezamenlijke huishoudingen of een groep van jongeren onder de 18 jaar betreft. Er geldt geen
verplichte triage meer, maar heb je klachten: BLIJF THUIS.
We hebben het paviljoen en terras opnieuw volgens de richtlijnen ingericht. Het is NIET toegestaan
om de tafels en stoelen te verplaatsen!
Zowel binnen als buiten zijn alleen zitplaatsen beschikbaar, het is NIET toegestaan om aan de bar,
voor de ramen bij de tennishal of bij een van de tafels te blijven staan.
Ook zijn er duidelijke looplijnen op de vloer aangebracht. Deze dienen altijd te worden gevolgd!

•

Wat gaat er voorlopig veranderen?

De binnendeur van de hoofdingang naar het paviljoen blijft voorlopig gesloten. De ingang naar het
paviljoen is alleen te bereiken via het terras.
De looproute binnen en buiten wordt zoveel als mogelijk eenrichtingsverkeer.
Buiten ga je voor de trap bij de ingang rechtsaf en bij de trap in de hoek kun je het terras betreden
(dus onderlangs). Het verlaten van het terras gaat via het terras direct naast de zijkant van het
paviljoen, en dan via de grote trap bij de ingang (dus bovenlangs). Dit zal met pijlen op de grond
nader worden aangeduid.
De terrasdeuren in het midden zullen alleen als INGANG naar het paviljoen gaan fungeren. De
terrasdeuren aan de rechterkant (bij de commissiekamer) zullen alleen als UITGANG fungeren.
De korte kant van de bar (voorzijde gezien vanaf de terrasdeuren) is de plek om je bestelling door te
geven aan een van onze medewerkers. De lange zijde (aan de kant van de tennishal) is de plek om de
bestelling af te halen en lege glazen e.d. terug te brengen. Aan het einde van de bar kun je betalen
middels pin.
Wanneer je even moet wachten hou dan voldoende afstand (zie ook richtlijnen op de grond)
Er staan verspreid over het gehele horecagedeelte voldoende ontsmettingsmiddelen. Maak daar dan
ook gebruik van.
Vanwege de hygiënemaatregelen zal de keukenkaart beperkt zijn (voor de competitieteams zullen
we diverse alternatieven aanbieden).
Alle tafels zullen vooralsnog leeg zijn. Geen prijslijsten, bierviltjes, kaarsen of bierkaarten op tafel. De
tafels moet jezelf leeg achterlaten en glazen e.d. aan de lange zijde van de bar afgeven. De
medewerkers zullen dan eerst de tafel schoonmaken voordat de volgende gasten kunnen
plaatsnemen.
Tennistassen zowel binnen als buiten bij de eigen tafel plaatsen. De kast is vooralsnog niet in gebruik
om zoveel mogelijk loop door het paviljoen te voorkomen.
Om eventuele drukte binnen in het paviljoen op te kunnen vangen staat er op het zijterras (richting
baan 5 en 6) een grote partytent, welke via de commissiekamer bereikbaar zal zijn.

• Gebruik toiletten.
De toiletten zijn alleen te bereiken via de hoofdingang van het paviljoen. De looproute daarnaar toe
is bovenlangs via het terras direct naast de zijkant van het paviljoen. Terug dus onderlangs lopen.
Wanneer de toiletten onverhoopt bezet zijn dan niet blijven wachten in de hoofdingang, maar op
een later moment terugkomen.

