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Beste Boys mensen, 
  
Als één van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is onze kantine de 
afgelopen maanden gesloten geweest.  
 
Vanaf de seizoen opening op 22 augustus wordt de kantine en de keuken weer geopend, zij 
het onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen wijzigen op basis van richtlijnen 
vanuit de overheid en op basis van onze eigen ervaringen.  
 
Voor onze kantine gelden in grote lijnen dezelfde richtlijnen als in de horeca, die de meeste 
mensen inmiddels zullen kennen. De laatste versie van het landelijke protocol voor de 
horeca is te vinden via: https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar. 
 
Vanuit het bestuur en onze kantinecommissie willen we een aantal zaken benadrukken: 

- Alleen als we ons allen aan de regels houden kan de kantine geopend blijven. 
SAMEN zijn we de Boys, en SAMEN zijn we verantwoordelijk voor het naleven van 
alle regels. 

- Heb je (corona)klachten zoals verkoudheid of griepverschijnselen; blijf thuis! 
- Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 
- Er wordt een extra horecapunt ingericht en de welbekende ‘koffiekar’ zal zoveel als 

mogelijk worden ingezet. Het extra horecapunt komt in het scheidsrechterslokaal, 
onder het balkon. Hier wordt geen alcohol verkocht en hier zullen niet alle producten 
uit de kantine verkrijgbaar zijn. 

- We werken in de kantine en op de trap met belijning en een verplichte looprichting 
(zie foto beneden). 

- Zitten aan een tafel is verplicht.  
- Indien alle zitplaatsen bezet zijn is de kantine vol. Bestellen en afhalen is dan nog wel 

mogelijk, houdt bij het wachten 1,5 meter afstand tot elkaar. 
- Tafels en stoelen mogen niet worden verplaatst, deze zijn zo neergezet dat de 1,5m. 

afstand gewaarborgd kan worden (geldt ook voor personen uit één huishouden of 
personen jonger dan 18). 

- Er geldt een maximumaantal personen (buiten de kantinemedewerkers/-vrijwilligers) 
voor zowel de kantine, het balkon als de vergaderruimtes (niet voor publiek 
toegankelijk): 

o Kantine:   20 personen 
o Balkon:   18 personen 
o Bestuurskamer:   8 personen 
o Vergaderruimtes:   8 personen (per vergaderruimte)  

- Met betrekking tot de vergaderruimte naast de keuken geldt een uitzondering voor 
teambesprekingen van JO17 of jonger. Het verzoek is echter om deze zoveel 
mogelijk in het kleedlokaal of op het veld te houden.   

- Aan de bar zijn geen zitplaatsen ingericht. 
- We werken met een apart punt aan de bar voor bestellen en voor afhalen. 
- Betaal zoveel mogelijk met pin of mobiel. 
- Volg altijd de instructies op van de kantinemedewerkers/-vrijwilligers.  
- Wij vragen iedereen om bij binnenkomst zijn of haar contactgegevens te registreren 

bij de ingang van de kantine, ook bij enkel een toiletbezoek of het afhalen van een 
bestelling. Deze gegevens zullen uitsluitend door de GGD gebruikt worden, indien 
een bron- en contactonderzoek noodzakelijk is.  

- De 1,5 meter afstand geldt in principe niet voor kantinemedewerkers/-vrijwilligers, 
echter ook voor hen is het altijd beter om die afstand wel te houden. Houd hier als 
bezoeker rekening mee. 

https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar
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- Wij willen jullie met klem verzoeken om je aan alle voorwaarden en richtlijnen te 
houden, zodat we niet hoeven te besluiten om de kantine alsnog te sluiten.  

    
Wij vragen ieders begrip voor de nieuwe situatie in onze kantine en doen een beroep op 
ieders eigen gezonde verstand en verantwoordelijkheid.  
  
Inplannen vergaderingen, teambesprekingen of andere bijeenkomsten: 
Voor het inplannen van een vergadering, (team)bespreking of een andere bijeenkomst dient 
vooraf afstemming te zijn met Yvonne Gubbels (06-18600117) van de kantinecommissie. Dit 
was in het verleden ook al het geval, maar omdat dit niet altijd gebeurde brengen we dit 
nogmaals onder de aandacht. Ook bij deze gelegenheden gelden uiteraard de 
bovengenoemde voorwaarden en maximumaantal personen. Hierop worden geen 
uitzonderingen gemaakt. 
  
Dit protocol is op een zo zorgvuldig mogelijke manier tot stand gekomen. Wij beseffen ons 
dat de praktijk moet gaan uitwijzen of het werkt. Zowel op basis van onze eigen ervaringen 
als op basis van mogelijke wijzigingen in landelijke (of lokale) richtlijnen/maatregelen kan dit 
protocol te allen tijde worden aangepast. 
  
Tot op de Alde Wielerbaan! 
 
Kantinecommissie en Bestuur Venlosche Boys 
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