Checklist
opstart sportkantines
Per 1 juli kunnen sportkantines weer opgestart worden.
Daarbij komen vele aspecten kijken. Deze checklist helpt om de juiste stappen te zetten.
De richtlijnen van het Protocol Heropening Horeca zijn leidend voor het openen van de
sportkantine naast de geldende noodverordeningen. Dit kan per gemeente verschillen;
stem dit dan ook af met de lokale overheid. Het doel van deze checklist is om een
sportvereniging op weg te helpen met het openen van de sportkantine.
1. Waar moet ik voor de opening van de kantine aan denken?
a. stel een vast aanspreekpunt aan;
b. instrueer de barvrijwilligers/medewerkers over de geldende regels;
c. zorg dat er looplijnen zijn uitgezet;
d. als het mogelijk is zorg dan dat de ingang en uitgang een andere deur is;
e. zorg dat er niet meer tafels en stoelen aanwezig zijn in de kantine dan
		
het aantal toegestane personen in een binnenruimte conform regels van de overheid;
f.
hang de geldende hygiëneregels op bij de ingang van de kantine;
g. zorg dat handen wassen/desinfecteren bij de ingang geregeld is;
h. maak gebruik van de beschikbare signing,
		zie https://nocnsf.nl/sportprotocol/posters-informatieborden;
i.
zorg dat wanneer mensen kunnen plaatsnemen in de kantine dit volgens de restaurant
		
richtlijnen van het KHN protocol zijn;
j.
wanneer er een terras aanwezig is zorg ervoor dat de restaurant richtlijnen van het KHN
		
protocol waar de richtlijnen voor het terras staan aangegeven gevolgd kunnen worden;
k. wanneer mensen langskomen om een drankje te bestellen in de sportkantine volg dan de
		
fastservice-richtlijnen van het KHN protocol;
l.
zorg dat de schoonmaak van de kantine goed geregeld en afgestemd is;
m. zorg dat kranen die lang niet gebruikt zijn goed doorgespoeld worden, dit ter voorkoming
		
van legionella;
n. sportlocaties die buiten sporten mogelijk maken mogen hun douche- en omkleedruimtes
		
openen, vanaf 15 juni;
o. evalueer dagelijks en stel bij waar nodig.
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2. Tijdens het open zijn van de kantine/terras
a. communiceer de richtlijnen en openingstijden via de mogelijke
		communicatiekanalen;
b. creëer een afhaalpunt voor het ophalen van de bestelling;
c. creëer een punt waar gebruikte kopjes, bekers, flesjes, etc neergezet
		
kunnen worden.

3. Tips
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deel informatie voorafgaand met leden via de nieuwsbrief, clubsite of andere media
en hang de regels zichtbaar op in de kantine;
stimuleer leden om contactloos (via de PIN) te betalen;
kijk of er mogelijkheden zijn om het terras te vergroten (uiteraard in overleg met de
gemeente);
consumpties en prijzen zijn meestal alleen zichtbaar bij de bar, hang deze op meerdere
plekken zichtbaar op zodat er geen onnodige drukte ontstaat aan de bar;
beperk de zitplaatsen aan de bar zodat de 1,5-meter afstand tussen barpersoneel en leden
die willen bestellen gewaarborgd kan blijven;
als je met meerdere personen achter de bar staat maak dan een taakverdeling zodat de 1,5
meter aangehouden kan worden;
voor de zichtbaarheid van de barmedewerker/vrijwilliger overweeg een hesje te dragen
(uiteraard kan dit ook met een shirt of polo);
haal statafels uit de kantine en van het terras. Als het RIVM aangeeft dat staan weer
mogelijk is kunnen deze weer teruggeplaatst worden;
grote teamtafels zijn toegestaan als je maar 1,5 meter aanhoudt;
zorg dat 1 persoon per tafel/team de bestelling doet aan de bar;
verkoop zoveel mogelijk verpakte etenswaar;
maak zoveel mogelijk gebruik van flesjes/blikjes;
schenk koffie in papieren of plastic bekers;
maak vakken op het terras zodat leden zien dat tafels en stoelen niet verplaatst mogen
worden;
indien er meerdere personen achter de bar staan maak dan goede afspraken zodat ook
deze personen de 1,5-meter eenvoudiger kunnen aanhouden (persoon a neemt bestellingen
aan, persoon b zet het op het afgifte punt, etc.);
zorg voor een uitgiftepunt op het terras of een “vrije” looproute voor het terraspersoneel;
zorg ervoor dat leden zich veilig en prettig voelen;
kijk voor hygiëne tips op: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene.
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