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Uitgangspunten 
Dit protocol is een aanvulling op het protocol sporten bij SV Leidschenveen voor wat betreft 
alle regels met betrekking tot persoonlijke gezondheid. 

De kantine is beperkt open, alleen bij vooraf geplande activiteiten. Voor de start van de 
voetbalcompetitie werken we een aparte instructie uit voor het gebruik van het 
clubgebouw. 
 
Dit protocol wordt zichtbaar opgehangen. 
 
Voorbeelden activiteiten waarbij het clubgebouw open is voor deelnemers aan die activiteit: 

• Overleg commissies en bestuur 

• Interne tennis en voetbalactiviteiten  

• KNLTB najaarscompetitie (september -oktober 2020) 

• Teambijeenkomsten 
 

Vastgestelde maximumcapaciteit clubgebouw 
Het maximumaantal bezoekers van het clubgebouw heeft het bestuur vastgesteld op 50 
personen. Als het terras boven gebruikt wordt, is 75 personen de maximale capaciteit. Als 
blijkt dat het met deze capaciteit niet mogelijk is 1,5 meter afstand in acht te nemen, dan 
stelt het bestuur het aantal bezoekers naar beneden bij. 
 

Routering 
De looproute wordt met pijlen aangegeven, naar binnen via de regulier deur en trap, naar 
buiten via het terras. 
 

Aanvragen activiteiten en verantwoordelijkheid organisator 
De activiteiten waarbij de kantine open is, worden door de organisator aangemeld bij het 
bestuur met vermelding van het aantal personen en wie het betreft. In het geval van een 
overleg van een commissie is de naam van de commissie voldoende, in het geval van een 
tennisactiviteit dienen de namen bekend te zijn bij de organisatie van de tennisactiviteit. 
 
De organisator draagt verantwoordelijkheid voor de correcte naleving van dit protocol en de 
algemene regels gesteld voor het complex en de kantine. De organisator houdt bij (interne) 
activiteiten een lijst van aanwezigen bij. 
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Opstelling tafels en zitplekken 
In de kantine worden tafels met stoelen dusdanig geplaatst dat voor de betreffende 
activiteit iedereen kan zitten aan een tafel, op 1,5 meter afstand van elkaar. De organisator 
zorgt ervoor dat de opstelling voldoet aan deze voorwaarden en plaatst na afloop de tafels 
weer op de reguliere plek terug. Bij gebruik van het dakterras worden stoelen en tafels op 
1,5 m van elkaar geplaatst. Op het houten tennisterras naast de baan worden zitplekken 
gemarkeerd. 
 

Barbezetting en instructie 
Bij een activiteit waar gebruik wordt gemaakt van de bar, staan max 2 personen achter de 
bar (op 1,5 m afstand van elkaar).  
De barmedewerker wast de handen bij aanvang dienst. De barmedewerker draagt 
handschoenen bij het opruimen van de vuile vaat en flesjes. De barmedewerker maakt aan 
het einde van de dienst de bar, tafels en handvaten koelkasten schoon met 
schoonmaakspray en wegwerpdoekjes. Alleen verpakte etenswaren worden verkocht, geen 
snacks. Vanaf een tafel wordt een bon gemaakt met daarop de drankjes, die bon wordt door 
1 persoon per tafel op de bar gelegd. De barmedewerker maakt de bestelling klaar en zet 
deze op de bar. 1 persoon per tafel pakt de bestelling van de bar en zet deze op zijn/haar 
tafel. 
 
Er kan alleen met pin worden betaald. 
 
We gebruiken plastic/kartonnen bekers/glazen. Er wordt geen glas gebruikt. 
 

Naleving regels en aansprakelijkheid 
De organisator van een activiteit ziet toe op naleving van de regels. Wanneer overtredingen 
worden vastgesteld door gemeente of politie en boetes worden uitgedeeld, dan zijn deze 
boetes voor rekening van de overtreders. Mocht het gedrag van bezoekers van het 
clubgebouw aanleiding geven om de vereniging een boete op te leggen, dan verhaalt de 
vereniging deze boete op de aanwezigen van de activiteit of bijeenkomst. 
 
Vastgesteld door bestuur dd. 2 juli 2020 

 


