Protocol Clubschip (sportkantine)
Versie 12 juni 2021

Inleiding
De Corona-maatregelen worden langzamerhand weer versoepeld en dat betekent dat ook sportkantines
weer open mogen. Daarbij gelden nog wel strikte voorwaarden.
In dit protocol geven we aan hoe we het Clubschip willen openstellen en welke voorwaarden we daarbij
hanteren.
Dit protocol is opgesteld in lijn met de maatregelen van de rijksoverheid voor de horeca en getoetst aan
het protocol van Koninklijke Horeca Nederland (versie 5 juni 2021).
Opening in stappen
Als eerste stap openen we het Clubschip voor activiteiten zoals vergaderingen, opleiding jeugdzeilers en
groepjes leden die (bijvoorbeeld na het sporten) samen koffie drinken. De bar gaat nog niet open.
Er mag niet meer dan één activiteit tegelijk in het Clubschip plaatsvinden en activiteiten worden tevoren
op de kalender gezet zodat anderen kunnen zien wanneer het Clubschip beschikbaar is. Bij iedere
activiteit in het Clubschip is er een ‘verantwoordelijke’ die ook verantwoordelijk is voor naleving van dit
protocol.
Naast het gebruik voor activiteiten mogen leden altijd gebruik maken van het toilet in het Clubschip. Dat
valt buiten dit protocol.
Volgende stappen zijn opening van de bar en openstelling voor introducés. Wanneer we deze volgende
stappen zetten hangt af van de versoepelingen van de Corona-maatregelen.
Regels per 5 juni 2021
Sportkantines en terrassen mogen open tussen 6 uur ’s ochtends en 22 uur ’s avonds. Gebruik buiten die
tijden is dus niet toegestaan.
Het is verplicht met vaste zitplaatsen aan tafels te werken en zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan.
Verder moeten we 1,5 meter afstand houden tot elkaar. De tafels en stoelen binnen zijn zó opgesteld
dat hiermee vanzelf aan deze regel is voldaan. Verplaatsen is niet de bedoeling. Als je het terras
gebruikt, zorg dan dat je ook aan de regels voldoet. Dat betekent maximaal 10 mensen op het terras en
maximaal 4 mensen per tafel.
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Eén persoon verzorgt de consumpties en brengt deze naar de aanwezigen die op hun vaste plekken aan
de tafels zitten.
Reservering, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Daarom vragen we ieder bij binnenkomst de
registratielijst volledig in te vullen én daarmee te verklaren dat je aan de regels van de
gezondheidscheck voldoet.
Amusement wat publiek kan aantrekken is niet toegestaan. Dus geen liveoptredens, beeldschermen of
luide muziek.
Hygiëne
Bij de ingang staat handgel. De bezoekers wordt gevraagd hun handen te binnenkomst te desinfecteren.
Er wordt uitsluitend gewerkt met wegwerpbekers en -glazen voor de consumpties. Tafeltjes en
leuningen van stoelen worden na gebruik gedesinfecteerd.
Elke week wordt grondig schoongemaakt en worden de toiletten gedesinfecteerd.
Er is een afvalpunt ingericht waar gebruikte wegwerpbekers en -glazen kunnen worden gedeponeerd.
Verantwoordelijkheid
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor naleving van de regels. De ‘verantwoordelijke’ voor een
activiteit is het aanspreekpunt tijdens die activiteit. De instructies voor de ‘verantwoordelijke’ en voor
de bezoekers staan in bijlage 1 en 2 nader uitgewerkt. We vragen alle leden zich aan deze regels te
houden.
De instructie voor bezoekers wordt bij de ingang van het Clubschip opgehangen. Dit protocol wordt op
de website geplaatst en de leden worden per mail geïnformeerd dat het Clubschip is opengesteld,
waarbij wordt verwezen naar de website voor het protocol.
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Bijlage 1 bij Protocol Clubschip
Aanvullende instructies voor de ‘verantwoordelijke’
1. Zorg ervoor dat gasten hun gegevens registreren bij binnenkomst en met een paraaf bevestigen dat
ze voldoen aan de voorwaarden van de gezondheidscheck
2. Leg het ingevulde formulier in het postbakje in het rechter keukenkastje
3. Zorg ervoor dat gasten hun handen bij binnenkomst desinfecteren met handgel
4. Laat maximaal het aantal personen binnen dat overeenkomt met het aantal stoelen dat is opgesteld
5. Zet de centrale afzuiging aan minimaal op stand 3 (dit doe je door in de keuken de overwerkknop van
de verwarming in te stellen op het aantal uren van de aanwezigheid en de draaiknop op 3 te zetten)
6. Neem bestellingen op aan de tafels en serveer deze uit aan de tafels
7. Serveer drank uitsluitend in wegwerpbekers of -glazen, gebruik dus geen kopjes of glazen
8. Laat bezoekers bij voorkeur contactloos betalen
9. Desinfecteer stoelen, tafels, de bar en de toetsen van het pinapparaat na afloop van de activiteit met
dettol
10. Spreek bezoekers die zich niet aan de regels houden daarop aan
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Bijlage 2 bij Protocol Clubschip
Instructies bezoekers clubschip
Fijn dat het clubschip weer gebruikt kan worden en fijn dat jullie er ook weer zijn. Er zijn enkele specifieke
regels waar we aan moeten voldoen waarvoor we de aandacht vragen. Het Clubschip is open voor
activiteiten als vergaderingen, opleiding jeugdzeilers en groepjes leden die (bijvoorbeeld na het sporten)
samen koffie drinken. Activiteiten worden tevoren in de kalender op de website vermeld. Bij iedere
activiteit is er een ‘verantwoordelijke’ die erop toe dient te zien dat de regels worden nageleefd. Volg zijn /
haar aanwijzingen dan ook op.
1. Blijf thuis als je corona hebt of klachten hebt die passen bij corona, als je een huisgenoot hebt met
corona of klachten die passen bij corona in combinatie met koorts en/of benauwdheid of als je
volgens de daarvoor geldende normen in quarantaine behoort te zijn
2. Desinfecteer je handen bij binnenkomst
3. Vul je naam, email-adres en telefoonnummer in op de registratielijst bij de ingang met het oog op
bron- en contactonderzoek en zet een paraaf waarmee je verklaart dat je aan de voorwaarden onder
1 voldoet
4. Houd minimaal 1,5 meter afstand tot iedereen die niet tot je eigen huishouden behoort, zowel binnen
als op het terras
5. Maak altijd gebruik van een zitplaats
6. Houd je aan de stoel- en tafelposities zoals ze zijn neergezet op 1,5 meter afstand, verplaats de
stoelen en tafels niet
7. Bestellen doe je vanaf je zitplaats en de bestelling wordt bij je gebracht
8. Betaal bij voorkeur contactloos
9. Zorg dat je met maximaal 1 persoon tegelijk in de hal of op de trap bent
10. Ga pas naar de wc als die vrij is; boven aan de trap is een markering aangebracht waarmee wordt
aangegeven of er iemand naar de wc is
11. Vanwege de hygiëne gebruiken we wegwerpbekers en -glazen
Als er opmerkingen zijn over de opstelling in het Clubschip, ga dan niet in discussie maar stuur een mail
met je suggesties aan Alois (aloiskuipers@hetnet.nl). Dan kijken we of het mogelijk is zaken aan te
passen binnen de geldende regels. Als je opmerkingen hebt over dit protocol, stuur dan een mail met je
suggesties naar Annemiek (annemiek.wesselo@planet.nl).
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