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Als je komt, registreer je dan altijd via de website (alleen senioren, de jeugd niet.
Voor de jeugd is het op een andere manier georganiseerd).
De ingang is de deur van de clubruimte.
Max. 10 minuten voor aanvang van het tijdsblok aanwezig bij de ingang.
Kleedkamers/douches mogen niet gebruikt worden. Kleed je dus thuis om!
Ouders mogen kinderen alleen brengen en halen!
Mondkapjes zijn binnen verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder behoudens
tijdens het spelen.
De zaaldienst zal bij binnenkomst een gezondheidscheck doen en een aantal
vragen stellen.
Loop naar een stoel in de zaal, vervang je schoenen en zet je jas en tas tegen de
muur.
Pak een schone bal uit de bak die in de zaal staat.
Beperk het aantal wisselingen van tafelhelft!
Alleen dubbelen bij de jeugd!
Bij het tussentijds wisselen van tafelhelft je eigen tafelhelft schoonmaken.
Aan het eind van het tijdsblok je eigen tafelhelft schoonmaken.
Stop na afloop de gebruikte ballen in een ‘ontsmettingsbak’ (een emmer met het
etiket “gebruikte ballen”). De ballen kunnen de volgende dag opnieuw gebruikt
worden.
Na afloop verlaat je de accommodatie via de clubruimte.

Clubruimte
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Desinfecterende gel is aanwezig bij de ingang. Iedereen die binnenkomt dient zijn
handen te ontsmetten.
Vanwege de verplichte 1,5 meter afstand (18 jaar en ouder) mogen er maximaal 8
personen tegelijkertijd aanwezig zijn in de clubruimte (excl. de zaaldienst achter
de bar)!
In de clubruimte staan 6 stoelen! Als deze bezet zijn is er nog ruimte voor 2
personen om bijvoorbeeld wat te halen of de accommodatie te verlaten via de
deur van de clubruimte.
Alleen de zaaldienst komt achter de bar!
Je kan een drankje halen in de clubruimte. Alleen contactloos betalen!

Veiligheid voor jou en anderen staan voorop dus
houd je aan de regels!

