
1 ) Altijd een afstand van 1,5 meter
 volgens RIVM richtlijnen
 
2 ) Iedereen komt binnen via de voordeur

Als alle groepsleden binnen zijn dient de deur gesloten te worden.
 

3 ) Bij binnenkomst van het gebouw de 
desinfecteerautomaat

 
 Het maximum aantal bezoekers per ruimte is als volgt:
 De tafels en stoelen zijn dusdanig opgesteld dat er in 
 De Voorzaal maximaal
 De Hoekzaal   

De Biljartzaal   
van achter de bar of vanuit

 De Grote Zaal  
 De centrale hal  
 De bar mag niet als bar worden gebruikt.
 
4 ) EEN persoon per groep 
 Koffie en drankjes worden respectievelijk in kartonnen dan wel plastic bekers geschonken.

Bij het binnengaan van 
binnen willen gaan. 
 

5 ) Er staan pijlen op de vloeren 
 

6 ) Iedere groep gaat via de 
weer naar buiten. 

 
7 ) Elke gebruikersgroep heeft 1 persoon

en die de deur waar iedereen door naar buiten ging
 De groepen zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven
 toe, wie zich niet aan de regels houdt kan toegang tot het gebouw worden ontzegd

Bij het biljarten gaan eigen leden voor op 
 

8 ) Zieke of verkouden personen 
gehad met een corona

 Mocht dit contact er zijn geweest
 gehad met zijn groep, wordt de gehele groep 2 weken uitgesloten.
. 
9) Bij Kies-groep en bij Techniek 8+
 Voor de Kies-groep mag de zijdeur i
 de kinderen binnen te laten
 
10) Het gebruik van het toilet

Er gaat 1 toilet open (enkel het 
Grote Zaal, die gebruik maken van 
Het herentoilet is open i.v.m. schoonmaak maar mag

 Maakt men gebruik van het toilet, 
 de spoelbak schoongemaakt en de handen gewassen
 
11) Gebruik Grote Zaal; 

Sommige activiteiten mogen in de Grote Z
zaal te klein is wat betreft de 1,5 meter
voorlopig geen financiële consequenties

Het bestuur verzoekt u de volgende regels voor het 
van het gebouw per 30 september 2020 in acht te nemen!
 
 
 
 

afstand van 1,5 meter aanhouden, 
richtlijnen 

Iedereen komt binnen via de voordeur.  
Als alle groepsleden binnen zijn dient de deur gesloten te worden. 

Bij binnenkomst van het gebouw de handen ontsmetten. Er hangt 
automaat rechts bij de ingang. 

aantal bezoekers per ruimte is als volgt: 
De tafels en stoelen zijn dusdanig opgesteld dat er in  

maximaal 10 personen, 
   7 personen, 
   7 personen ( 6 in de zaal en 1 die voor de drankjes 

vanuit de keuken zorgt), 
 30 personen, en  
   8 personen kunnen plaatsnemen. 

De bar mag niet als bar worden gebruikt. 

persoon per groep heeft toegang tot keuken en bar en draagt 
worden respectievelijk in kartonnen dan wel plastic bekers geschonken.

nnengaan van een ruimte gaan zij die naar buiten komen VOOR

op de vloeren die de looprichting in het gebouw aangeven.

gaat via de aangegeven buitendeur in de ruimte waarin men

heeft 1 persoon die tafels en dergelijke schoonmaakt
waar iedereen door naar buiten ging, weer op slot doet

De groepen zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels naar het bestuur
wie zich niet aan de regels houdt kan toegang tot het gebouw worden ontzegd

Bij het biljarten gaan eigen leden voor op introducés 

personen blijven weg. Dit geldt ook voor iemand
coronapatiënt, die blijft minimaal 10 dagen thuis in 

Mocht dit contact er zijn geweest en deze persoon heeft nadien ook nog contact
ep, wordt de gehele groep 2 weken uitgesloten. 

Techniek 8+ blijven de ouders buiten het gebouw.
mag de zijdeur in de zaal ook gebruikt worden om

n binnen te laten. 

Het gebruik van het toilet, (maak svp zoveel mogelijk thuis gebruik van het toilet !
enkel het invaliden toilet), behalve voor gebruikers van de 

, die gebruik maken van het toilet aldaar. 
toilet is open i.v.m. schoonmaak maar mag niet gebruikt worden

Maakt men gebruik van het toilet, wordt na gebruik de bril en de drukknop 
schoongemaakt en de handen gewassen. 

mmige activiteiten mogen in de Grote Zaal plaatsvinden, als de gebruikelijke 
zaal te klein is wat betreft de 1,5 meter regel, mits deze op dat moment

financiële consequenties voor het huurbedrag. 

Het bestuur verzoekt u de volgende regels voor het gebruik 
2020 in acht te nemen! 

 

hangt een 

voor de drankjes  

en draagt handschoenen. 
worden respectievelijk in kartonnen dan wel plastic bekers geschonken. 

VOOR op hen die naar 

aangeven. 

deur in de ruimte waarin men zich bevindt, 

schoonmaakt na gebruik 
op slot doet.. 

van de regels naar het bestuur 
wie zich niet aan de regels houdt kan toegang tot het gebouw worden ontzegd, 

it geldt ook voor iemand die contact heeft 
thuis in quarantaine.. 

on heeft nadien ook nog contact 
 

buiten het gebouw. 
n de zaal ook gebruikt worden om 

gebruik van het toilet !) 
behalve voor gebruikers van de  

niet gebruikt worden. 
wordt na gebruik de bril en de drukknop van 

als de gebruikelijke gehuurde 
dat moment vrij is. Dit heeft 

Fred Jacobs, voorzitter. 


