
 
 
Sinds 1 juli mogen we weer gebruikmaken van de kantine. Dat gebruik is wel 
aan strenge regels gebonden om besmetting met het coronavirus te 
voorkomen. De regels vind je hieronder in het protocol dat is opgesteld met 
gebruikmaking van de ‘Checklist opstart sportkantines’ van NOC*NSF.  
 
Protocol openstelling kantine vanaf 1 juli 2020 
 
Aanspreekpunt 
Voor operationele zaken tijdens openingstijden is de dienstdoende barcommissie-vrijwilliger 
het eerste aanspreekpunt. Voor overige zaken aangaande dit protocol is het aanspreekpunt 
Maarten Spaargaren (bestuurslid BAV, telefoonnummer: 06-25637770) 
 
Instructie 
De barvrijwilligers worden vooraf schriftelijk geïnstrueerd over dit protocol. Barvrijwilligers 
zijn herkenbaar aan hesjes. 
 
Communicatie 
Het protocol, althans de hoofdlijnen hiervan, wordt voor inwerkingtreding met alle leden 
van de BAV gedeeld via e-mail en sociale mediakanalen. Bij dezen, dus! 
 
In-/uitgang, routering 
Ingang van de kantine is uitsluitend de hoofdingang (aan de zijkant bij de fietsenstalling). In 
de kantine is één looprichting gemarkeerd met pijlen, en door middel van lijnen op de vloer 
wordt de 1,5 meter afstand aangegeven. De uitgang is uitsluitend via de nooduitgang aan de 
‘korte’ kant van de kantine (uitkomend op de baan). Staan in de kantine is niet toegestaan, 
bezoekers bestellen en betalen hun consumptie aan de bar en verlaten de kantine door de 
aangegeven uitgang tenzij stoelen (zie hieronder) beschikbaar zijn. 
 
Stoelen/tafels 
In de kantine is een beperkt aantal stoelen en tafels neergezet, waardoor gebruikers van de 
stoelen op 1,5 meter van elkaar zitten. Overige stoelen zijn verwijderd. De zwarte banken 
mogen uitsluitend door jeugd t/m 18 jaar worden gebruikt aangezien zij onderling niet 
gebonden zijn aan de 1,5 meter afstand-regel. 
 
Hygiënemaatregelen 



Bij de ingang staat een statafel met handgel, met de instructie om de handen hiermee te 
ontsmetten bij binnenkomst.  
 
De bar 
Barvrijwilligers staan in hun eentje achter de bar, toegang achter de bar is voor anderen 
verboden. Door de breedte van de bar is 1,5 meter tussen vrijwilliger en clublid 
gewaarborgd. Aangezien er met contant geld wordt betaald,1 wordt de leden gevraagd het 
geld op de bar te leggen zodat geen hand/hand contact hoeft plaats te vinden. 
 
Er worden uitsluitend blikjes/flesjes verkocht, limonade/thee/koffie wordt in 
plastic/kartonnen wegwerpbekers geserveerd. Bij drukte wordt leden gevraagd hun lege 
flesje buiten achter te laten zodat ze niet opnieuw de kantine in hoeven te lopen. Buiten zijn 
voldoende afvalbakken om bekertjes/blikjes weg te gooien. 
 
Toiletten 
Toiletten zijn toegankelijk via de zijingang van de kantine. Bij het gangetje van de toiletten 
hangen twee bordjes (1 voor heren, 1 voor dames), waarop de gebruiker kan zien of het 
betreffende toilet bezet/vrij is. 
 
Schoonmaak 
Voor sluiting van de kantine worden zowel bar, tafels/stoelen als toiletten schoongemaakt. 
 
Buitenterras 
De huidige maatregelen van het RIVM maken het mogelijk dat volwassenen (met 
inachtneming van de 1,5 meter afstand) op het buitenterras en/of langs/om de baan staan. 
Dit geldt niet voor jeugdleden t/m 18 jaar, zij hoeven geen onderlinge afstand te houden. 
 
De picknicktafel is uitsluitend te gebruiken door jeugd gezien het feit dat bij gebruik door 
meerdere volwassenen de 1,5 meter niet in acht genomen kan worden. 
 
 

Hou het gezellig, houd je aan de regels 
 
 

 
1 Er wordt onderzocht of op korte termijn pinbetalingen mogelijk zijn. 


