
1 Algemene regels 

 
De volgende algemene regels dienen ten alle tijden te worden nageleefd wanneer men zich op het 
terrein van VV Smilde ‘94 bevindt: 
 
1. Er wordt ten alle tijden vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand gehouden tot elkaar, tenzij dit personen 
    betreft uit een gezamenlijk huishouden. 
2. Als je verkouden of griepverschijnselen hebt; blijf thuis. 
3. De ingang van de kantine is via het terras. 
4. Blijf zo veel mogelijk buiten op het terras. Gebruik de kantine voornamelijk om een bestelling 
    te doen of voor het gebruik van de wc en bestuurskamer. 
5. Wijs elkaar erop als de regels niet na worden geleefd. 
6. Vervoer: als u met anderen (niet uit uw eigen huishouding) in de auto zit dan is het advies 

om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen.  
Houd er rekening mee dat, wanneer je niet tot hetzelfde huishouden gerekend wordt en je 18 jaar 
of ouder bent, je na uitstappen weer verplicht bent 1,5 meter afstand van elkaar te houden.  

 
De algemene regels gelden voor zowel leden, als gasten, als de bar medewerkers in de kantine. 
 

2 Kantine 
 
Regels voor leden en gasten: 
 
1. Volg de aangeven looproutes. 
2. Gebruik bij binnenkomst de beschikbaar gestelde desinfecteer gel. Vul via de website het 
registratieformulier in of vul de papieren versie in en deponeer deze in de brievenbus in de gang. 
3. Betaal zo veel mogelijk contactloos.  
4. Plaats de bestelling alleen en niet met een hele groep. De bestelling en betaling dient te 
    geschieden in de geel/zwart omlijnde vakken. 
5. Het is niet toegestaan om binnen te blijven na het ontvangen van uw bestelling. Hetzij er wordt  
    plaatsgenomen op de beschikbare stoelen. Er zijn 30 aangewezen plekken. 
6. Er mag niet geschoven worden met tafels en stoelen. Aan elke tafel kunnen maximaal 6 personen 
    zitten.  Aan de bar mag niet gezeten worden en er mag geen gebruik gemaakt worden van 
    de statafels. 
 
Regels voor bar medewerkers: 
 
1. Plaats de tafels op het terras. Plaats de plastic stoelen erom heen met 1,5 meter 
    afstand. De plastic stoelen staan in het kaartverkoophok. 
2. Plaats het mededelingenbord (met looprichtingen, informatie en de kleedkamer indeling) op de 
    daarvoor bedoelde plek, tussen de kantine en het eerste veld. 
3. Open de ambulancehek (sleutel in de sleutelkast). Na afloop wedstrijd deze weer sluiten. 
4. Verdeel de taken onderling zodat er gepaste afstand onderling kan worden gehouden (1,5 meter). 
5. Maak de oppervlaktes en handcontact punten in de keuken, kantine, wc en terras regelmatig 
    schoon. 
6. Was regelmatig grondig je handen. 
 
 
 
 
 



3 Terras 

 
1. Volg de aangegeven looproutes en instructies. 
2. Het is niet toegestaan om het meubilair van het terras te verplaatsen. 
3. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het houden van 1,5 meter afstand van elkaar. 
 

 
4 Gebruik Wc’s 
 
1. Volg de aangegeven looproutes en instructies. 
2. Laat na gebruik de wc netjes en schoon achter voor de volgende. 
3. Was na een toilet bezoek grondig je handen. 
4. Verlaat het gebouw via de voordeur. 
 
 

5 Gebruik kleedkamers 
 
1. Leiders, ouders, begeleiders na afloop de handcontact punten en wc schoonmaken. 

 
 
6 Getroffen maatregelen 
 
De volgende maatregelen zijn genomen om te borgen dat de regels kunnen worden nageleefd: 
 
1. Looproutes om het kruisen van mensen te voorkomen + 1,5 meter afstand strepen voor 
    wacht rij bestellen. 
2. Gescheiden in- en uitgang. Behalve voor het teruglopen met de bestelling voor plaatsnemen in de 
    kantine of terras.  
3. Desinfecteer gel beschikbaar bij binnenkomst. 
4. Informatiebord bij de voordeur;  de looproutes voor de kleedkamers en velden, reserveren en 
registeren bezoekers d.m.v. registratieformulier op de website of een papieren versie wat 
verkrijgbaar is bij ingang kantine en tevens de gezondheidscheck. 
 
 


