
Richtlijnen opening kantine en terras T.V. Rapid v.a. 1 juli 2020  

 

1. Voor het nuttigen van een drankje in de kantine is een reservering nodig. De reservering wordt 

gekoppeld aan de baanreservering. Dus baanreservering = reservering voor kantine. Tafels worden 

hieraan gekoppeld. Speel je op baan 1, dan heb je tafeltje nummer 1.  

2. De tijd aan een tafeltje wordt gelijkgetrokken met de minimale speeltijd. Zijn er geen opvolgers, 

dan mag je blijven zitten.  

3. Neem zoveel mogelijk plaats op het terras in plaats van binnen in de kantine.   

4. Geen zitplekken aan de bar, op deze manier kan er beter afstand worden gehouden tot 

barpersoneel bij een bestelling.  

5. Er is een looproute met pijlen langs de bar in de kantine. Aan het begin en einde van de bar zijn 

deuren naar het terras waarin via 1 richting naar binnen en naar buiten gegaan kan worden.  

6. Bardiensten:  

a) Er is een vaste groep vrijwilligers die achter de bar staan, deze worden op de hoogte gesteld 

van regels en richtlijnen.  

b) Keukenrollen en spuitflacons met schoonmaakmiddel zijn aanwezig.  

c) Schoonmaakrooster voor de bar is vast onderdeel van de bardienst.  

d) Iemand met bardienst is het eerste aanspreekpunt voor corona gerelateerde vragen.  

7. Vooralsnog is alleen betaling via pin is mogelijk.  

8. Een persoon per tafel doet de bestelling aan de bar.  

9. Er worden een aantal vaste plekken (hygiëne hoeken) ingericht waar desinfectiemiddel, doekjes en 

handschoentjes liggen en waarbij een prullenbak geplaatst is.  

10. Prijslijsten worden op de tafeltjes geplaatst om de tijd aan de bar te verkorten.  

11. Er komt een punt in de kantine/terras waar de vuile vaat na consumptie kan worden geplaatst. 

Hier staan ook frisdrank- en bierkratten waarin leden hun eigen flesjes kunnen terugzetten.  

12. Er worden zoveel als mogelijk alleen verpakte eet- en drinkwaren verkocht. Drank flesjes worden 

zoveel mogelijk met rietjes geserveerd i.p.v. met losse glazen.  

 

 

Bovenstaande richtlijnen zullen via website, mail en posters na te lezen zijn.  

 


