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INLEIDING 
Alle schietbanen en sportkantines weer (aangepast) open per 1 juli 2020 
Nadat op 11 mei 2020 de schietsportverenigingen met een buitenbaan hun activiteiten weer mochten 
hervatten, maakte het kabinet op 25 juni 2020 bekend dat definitief is besloten dat ook de binnen-
sportaccommodaties, en dus ook schietsportverenigingen met binnenbanen, alsmede sportkantines, per 
woensdag 1 juli 2020 weer open mogen. Die heropening is nog steeds onder voorwaarden, maar minder 
dan waarmee in een eerder stadium nog rekening werd gehouden.  
 
De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) heeft met die maatregelen en voorschriften een 
model schietsport specifiek protocol opgesteld, dat - samen met het algemeen protocol ‘verantwoord 
sporten’ van NOC*NSF - schietsportverenigingen helpt om hun eigen protocol op te stellen voor het 
verantwoord opstarten van de activiteiten en het weer openstellen van hun accommodatie (binnen- en 
buitenbanen en de sportkantine).  
Dit schietsport specifieke protocol is een aanvulling op het algemeen protocol “verantwoord sporten” van 
NOC*NSF (in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten) dat is gebaseerd op de geldende 
adviezen van het RIVM en de daaruit voortvloeiende, bekende overheidsmaatregelen.  
Op de website van NOC*NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol vindt u altijd de meest actuele versie van het 
algemeen sportprotocol.  
Op de website van de KNSA onder: https://www.knsa.nl/downloadcenter/ vindt u de meest actuele versie 
van het schietsport-specifieke protocol inclusief een checklist voor de vereniging, alsmede een model-
poster met maatregelen voor Pistool/Geweer. 

 Schietsport: 
Met behulp van de hierboven genoemde model protocollen heeft de Militaire 
Schietsportvereniging Scramble, een op de eigen accommodatie en vereniging toegespitst COVID19 
protocol opgesteld zodat voor alle sportschutters en kaderleden een veilige sportomgeving kan 
worden gerealiseerd en kan worden geborgd. Alle leden van MSV Scramble ontvangen dit protocol 
en is voor bezoekers beschikbaar op de website en in de accommodatie. 

 Sportkantine: 
Met ingang van 1 juli 2020 kunnen ook sportkantines weer open waarbij het door Koninklijke 

Horeca Nederland (KHN) opgestelde protocol leidend is.  https://www.khn.nl/kennis/protocol-

heropening-horeca-beschikbaar). MSV Scramble conformeert zich daaraan.  

Alle vrijwilligers die in de kantine werkzaam zijn krijgen een voor MSV Scramble aangepast Horeca 

protocol, afgeleid van het KHN-protocol, uitgereikt en worden hierover geïnstrueerd.  

Dit document bestaat uit het Schietsport Protocol MSV Scramble en het Protocol Heropenen Kantine MSV 
Scramble.  

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.knsa.nl/downloadcenter/corona-modellen/
https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar
https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar
https://cdn.khn.nl/media/Corona/Documenten/Protocol/Protocol-Heropening-Horeca-KHN_22052020.pdf
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COVID19 PROTOCOL MSV SCRAMBLE 
PER 1 JULI 2020 

Algemene uitgangspunten 
 Met ingang van 1 juli 2020 is er voor de besturen van sportverenigingen geen meldingsplicht meer 

van toepassing bij het gemeentebestuur in de vestigingsplaats van de sportaccommodatie.  

 Commandant Vliegbasis Leeuwarden kan toestemming verlenen om weer verenigingsactiviteiten toe 

te staan, al dan niet onder aanvullende voorwaarden, voor zover deze afwijken van de gepubliceerde 

maatregelen van het kabinet. Deze toestemming kan ingetrokken worden als er in de actuele 

(militaire) situatie aanleiding voor is. 

 De voorzitter zal fungeren als “Corona”-aanspreekpunt, in voorkomend geval fungeert de secretaris 

als plaatsvervanger. 

 Dit protocol is van toepassing op alle leden, gast-, aspirant-leden en bezoekers en dient strikt te 

worden nageleefd.  

 Er wordt op toegezien dat de verenigingsactiviteiten passen in de geldende richtlijnen. Waar nodig 

grijpt het bestuur in, in voorkomend geval wordt dit protocol aangepast als de situatie dat vergt.  

 De verenigingsactiviteiten van de MSV Scramble zijn altijd buiten de reguliere operationele 

openstellingtijden van de Vliegbasis Leeuwarden.  

 De algemene verenigingsavonden zijn dinsdag en woensdag avond van 18:45 tot 21:30, op 

donderdag avond (18:30 tot 20:30) en zaterdag (op afspraak) voor specifieke schietsportdisciplines. 

 Als de aanvraag van reserveringen groter is dan de geboden capaciteit kan het bestuur besluiten om 

een extra schietavond in te stellen. 

 Het is de (aspirant-, gast)leden en bezoekers van de MSV Scramble, voor zover zij geen werknemer 

zijn van de vliegbasis Leeuwarden, alleen toegestaan zich via de kortste weg van de hoofdpoort naar 

de schietsport accommodatie te verplaatsen (Gebouw K30), daarbij wordt tevens verstaan de 

dichtstbijzijnde parkeerplaats. 

 Dit protocol wordt aan alle leden, gast-, aspirant-leden verstrekt en wordt gepubliceerd op de 

website  van de vereniging tbv bezoekers. Ook is het protocol ter inzage beschikbaar in de 

accommodatie, waar men ook middels posters geattendeerd wordt op de COVID maatregelen. 

 Bezoek aan de vereniging gaat via een online aanmeldprocedure en is van toepassing op de alle 

(gast/aspirant)leden van de vereniging en zal, conform de AVG, opgenomen worden in het 

verwerkingsregister AVG van de vereniging. De leden worden hierover geïnformeerd, daarnaast zal 

dit in de AVG  verklaring op de website worden opgenomen. Indien de situatie het toelaat kan het 

bestuur besluiten de online aanmeldprocedure, al dan niet tijdelijk, voor leden te beëindigen. 

 Personen die niet tot de vaste groep sportschutters (leden) behoren (introducés en gastschutters) 

zijn verplicht om zich vooraf aan te melden bij de vereniging, gelijk aan de aanmeldprocedure voor 

leden. Het stellen van de zogenaamde gezondheids-controlevragen, conform het model triage 

Rijksoverheid, is niet meer nodig omdat de verenigingsaccommodatie niet meer dan 100 personen 

kan huisvesten. 
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Algemene maatregelen : 
 Bij het betreden van K30 (verenigingsgebouw Scramble) is een handen ontsmettingspunt 

aangebracht. In de daar aanwezige toiletten kan er handen gewassen worden.  

Alle bezoekers dienen bij binnenkomst en vertrek de handen te wassen c.q. te desinfecteren.  

Deze ruimte(s) wordt voor en na de openstelling gereinigd. 

 Vóór en na het sporten (dus: in kantine, bij aanmelding en wapen/munitie uitgifte)  dient men 

rekening te houden met 1,5 meter afstand tussen de sportschutters (en kaderleden).  

Tijdens de schietsportbeoefening zelf hoeft er geen 1,5 meter meer in acht te worden genomen; dat 

mag uiteraard wel maar is niet langer verplicht.  

 Iedere bezoeker dient (conform de Circulaire Wapens en munitie(CWM)) zich in te schrijven in het 

presentieregister, tevens is de bezoeker verplicht zijn/haar telefoon nummer te vermelden (COVID 

maatregel). Het presentieregister zal door zorg van de vereniging conform het gestelde CWM en AVG 

gearchiveerd worden. 

 Waar nodig zijn de locaties aangegeven voor indienen schietbeurtenboekje, uitgifte/inname 

verenigingswapens, verkoop punt, inleverpunt horeca.  

 Door een verplicht inschrijvingsbeleid in tijdsblokken te hanteren, en een deurbeleid wordt actief het 

aantal aanwezigen beperkt tot diegenen die volgens de maatregelen toegang tot de accommodatie 

c.q. schietbaan mogen hebben. 

 Het aantal kaderleden/vrijwilligers wordt tot een minimum beperkt. 

 Op de schietbaan is een “veilige” ruimte afgebakend voor de veiligheidsfunctionaris / 

baancommandant). 

 Vrijwilligers hebben een vaste locatie (registratie, wapenuitgifte, barmedewerker, enzovoorts) en 

worden afgeschermd met een doorzichtig scherm. Hierdoor wordt het aantal contactmomenten tot 

een minimum beperkt.    

 Bij binnenkomst van de accommodatie wordt door de kaderleden van dienst meteen het schietbaan 

luchtventilatiesysteem ingeschakeld en laat dit de gehele verenigingsdag/-avond aan staan 

 Bij de eerste ingebruikname van de accommodatie worden alle kranen (ook de fonteinkraan) 

minimaal 2 minuten per tappunt doorgespoeld, in verband met legionella-preventie. 
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Gebruik (schiet)sportattributen (voor alle schietsportdisciplines): 
 De sportattributen die in de schietsport worden gebruikt zijn beperkt, namelijk: een sportgeweer, 

sportpistool en bijbehorende munitie c.q. kogels. Voor niet-leden en aspirant-leden en soms ook 

gewone leden geldt dat zij niet zelf over een sportwapen beschikken en  

dienen gebruik te kunnen maken van verenigingswapens.  

Er zal op toegezien worden dat na elk gebruik van een verenigingswapen, het desbetreffende 

sportwapen en de bijbehorende munitiehouder(s) wordt gedesinfecteerd of gereinigd voor de 

volgende gebruiker.  

 Desinfectie/schoonmaak middelen zijn op de schietbaan en wapenuitgifte punt aanwezig. 

 De schutter desinfecteert/reinigt vóór en na gebruik, de (afstand)bediening van het 

schijventransport, alle vlakken die door de schutter worden aangeraakt en de baankijker. 

 Het is niet toegestaan om munitie (zowel voor lucht- als voor vuurwapens) te delen met andere 

schutters. 

 Wanneer munitie wordt gekocht door een sportschutter die geen eigen verlof tot het voorhanden 

heeft van een vuurwapen heeft, dient deze er zorg voor te dragen dat het aantal in te leveren/ in 

te nemen patronen (conform wet wapens en munitie) beperkt wordt.  

 Er kan geen gebruik gemaakt worden van gehoorbeschermers van de vereniging. Wegwerp 

oordopjes zijn verkrijgbaar bij de vereniging.  

Maatregelen voor Pistool- en Geweerbanen:   
 Alle schietpunten mogen door de sportschutters vrij worden benut, en er hoeft tijdens het schieten 

geen 1,5 meter afstand tussen de sportschutters te worden gehanteerd.  

 De schietpunten zijn, op advies van de KNSA, voorzien van doorzichtig scherm. De afmetingen van de 

afscherming zijn op advies van de KNSA minimaal 75 cm voorbij het “0-punt” (punt waar de schutter 

staat/ligt/knielt), en waar mogelijk is de diepte van het schietpunt minimaal 100 cm. Let op: deze 

afmetingen zijn een aanvullend advies, het is niet verplicht. 

 De sportschutters mogen alleen op aangeven van de baancommandant/veiligheidsfunctionaris de 

schietbaan/schietpunt betreden, dan wel te verlaten. De sportschutter dient dan 1,5 meter afstand 

in acht te nemen.  

 De schutter desinfecteert/reinigt vóór en na gebruik, de (afstand)bediening van het 

schijventransport, alle vlakken die door de schutter worden aangeraakt en de baankijker.  

 Ter voorkoming van ongewenste situaties dient de sportschutter de aanwijzingen/commando’s van 

de dienstdoende baancommandant/  veiligheidsfunctionaris (eventueel na samenspraak met een 

aanwezig bestuurslid) op te volgen.  
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Kennismaking schietsportactiviteiten door introducés (niet-leden): 
 Personen die niet tot de (gast/aspirant) leden behoren (introducés en gastschutters) zijn verplicht 

om zich vooraf aan te melden bij de vereniging. Aanmelding dient via mail gedaan te worden. Het 

stellen van de zogenaamde gezondheids-controlevragen, conform het model triage Rijksoverheid, is 

niet meer nodig, tenzij het aantal personen in de ruimte meer dan 100 bedraagt.  

 De voorgeschreven 1,5 meter afstand is niet meer verplicht voor trainers, aangezien de training c.q. 

instructie ook deel uitmaakt van de schietsportbeoefening. De KNSA en NOC*NSF adviseren wel om 

die 1,5 meter tijdens het training geven nog – indien mogelijk – zoveel mogelijk toe te passen.  

De trainer/instructeur richt zijn/haar lesmethode zodanig in dat hij/zij de kennisoverdracht doet 

zonder fysiek contact met de beginnende sportschutter. In vakjargon van de Nederlandse sport 

wordt dit omschreven als de lesmethode “praatje-plaatje-daadje”.   

De trainer/instructeur kan zelf kiezen om tijdens een dergelijke les een mondkapje te dragen.  

 Wanneer de trainer/instructeur op 1,5 meter afstand wil blijven, dan kan  

eerst met het sportwapen ‘droog’ geoefend worden.  

De locatie voor ‘droog’ oefenen/ instructie is de bestuurskamer welke dan alleen bezet mag worden 

door de introducé en de instructeur. 

Procedure reserveren schietpunt: 
 Op de internetpagina van de vereniging wordt het reserveringsproces gepubliceerd ten behoeve  van 

de leden en niet leden. Tevens worden de leden hierover actief geïnformeerd. 

 Personen die niet tot de (gast/aspirant) leden behoren (introducés en gastschutters) zijn verplicht 

om zich vooraf aan te melden bij de vereniging. Aanmelding dient via mail gedaan te worden. Het 

stellen van de zogenaamde gezondheids-controlevragen, conform het model triage Rijksoverheid, is 

niet meer nodig, tenzij het aantal personen in de ruimte meer dan 100 bedraagt.  
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Algemene gedragsregels: 
 Door gebruik te maken van de faciliteiten als bezoeker van MSV Scramble ten tijde van de COVID 

maatregelen  conformeer ik mij aan de gehanteerde COVID protocollen. 

 Als ik 1 of meerdere van onderstaande symptomen vertoon ben ik helaas NIET welkom bij MSV 

Scramble.  

o Hoesten 

o Neusverkoudheid  

o Koorts vanaf 38°c 

o Benauwdheidsklachten 

Heb je gereserveerd dan annuleer je je reservering (per mail of telefonisch), als functionaris 

informeer je (per mail of telefonisch), de reserve en het bestuur.  

 Ik houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten) en vermijd drukte. 

 Ik was en/of ontsmet mijn handen in het toilet of met de desinfectiemiddelen die bij de ingang staan. 

 Ik schrijf mij in (MET EIGEN PEN) het presentieregister in, inclusief mijn telefoon nummer. 

 Ik volg de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie op. 

 Ik gebruik zoveel mogelijk eigen materiaal.  

Gedragsregels schutters: 
Op de internetpagina van de vereniging wordt het reserveringsproces gepubliceerd ten behoeve  van de 
leden en niet leden, en leden hebben dit protocol ontvangen. 

 Ik ben niet eerder aanwezig dan maximaal 15 minuten voor mijn gereserveerde tijd.  

 Ik kom binnen via de hoofdingang van de vereniging 

 Ik volg de looproute en meld mij bij de baanfunctionaris, mijn schietregister af en ontvang het 

benodigd aantal schietschijven. 

 Indien van toepassing neem ik plaats aan 1 van de tafels van de kantine om te wachten tot ik naar de 

schietbaan kan. Ik blijf niet staan in de kantine! 

 Indien van toepassing neem ik een verenigingswapen in ontvangst en schaf ik munitie aan.  

 Op aangeven van de baanfunctionaris ga ik naar mijn toegewezen schietpunt. 

 Ik volg mijn schiettraining of neem deel aan de interne competitie 

 Na mijn schietserie reinig/desinfecteer ik alle vlakken op het schietpunt die ik heb aangeraakt, dit zijn 

in ieder geval de bediening van het schijven transport en de baankijker. 

 Ik reinig/desinfecteer het aan mij verstrekte verenigingswapen met de daarbij behorende 

patroonhouder (voor zover van toepassing). 

 Bij het verlaten van de schietbaan houd ik rekening met 1,5 meter. 

 Ik lever het verenigingswapen bij het uitgifte punt in en ontvang mijn getekend schietregister. 

 Als daarvoor ruimte is nuttig ik een consumptie in de kantine. Ik vermijd drukte. 

 Ik verlaat de vereniging via de hoofdingang met inachtneming van de 1,5 meter. 

  



 
 

    
 

Lid van de K.N.S.A. nr 4170  

 
Bank: RABO   

BIC: RABONL2U  

IBAN: NL33 RABO 0108957039 

Militaire Schietsportvereniging "Scramble" 

 
GOEDGEKEURD   BIJ   KONINKLIJK   BESLUIT  VAN  23  OKTOBER  1972  -  NUMMER  75  
KAMER VAN KOOPH. EN FABR. VAN FRIESLAND NUMMER 40000853 - D.D. 20 MAART 1979 

7 

Instructies baanfunctionaris/barfuncionaris: 
 Ik was en/of ontsmet mijn handen in het toilet of met de desinfectiemiddelen die bij de ingang staan. 

 Ik schrijf mij in (MET EIGEN PEN) het presentieregister in, inclusief mijn telefoon nummer. 

 Ik volg de looproute. 

 Ik schakel het ventilatiesysteem op de schietbaan in op de hoogste stand (stand 5). 

 Ik voer alle reguliere werkzaamheden uit om de schietbaan en (als daar toestemming voor is) de 

kantine bedrijfsklaar te maken en te houden. Waaronder in ieder geval: 

o Munitie uit kluis halen 

o Bruikleen wapens, en patroon houders ontsmetten 

 15 minuten voor aanvang van de 1e reservering wordt de vereniging geopend 

 Ik voer het “kantine” protocol (afgeleid van het Horeca protocol KHN) uit.  

 Indien er geen 1,5 meter afstand in de kantine meer gehouden kan worden dan wordt het aantal 

aanwezigen teruggebracht, en wordt de toegang afgesloten.  

 De “overtallige’ schutters dienen buiten de vereniging te wachten, met inachtneming van 1,5 meter, 

totdat ze door de baanfunctionaris worden toegelaten nadat er schutters vertrokken zijn.  

 Ik houdt toezicht op de schietbaan met behulp van het aanwezige camera systeem, ik kan besluiten 

toezicht te houden door aanwezig te zijn op de schietbaan.  

 Ik geef actief aan wanneer een schutter naar het toegewezen schietpunt kan gaan, en houd daarnaast 

extra toezicht op het betreden/vertrekken van schutters van de baan in relatie tot de 1,5 mtr afstand. 

 Ik neem de schiet registers in en teken deze af, na het schieten van de schutter geef ik deze terug. 

 Ik ontvang ontsmette verenigingswapens en plaats deze terug in de klusi. Ook ontvang ik ontsmette 

munitiedoosjes van schutters die geen vergunning hebben deze munitie zelf op te slaan. 

 Ik ontsmet aan het einde van de activiteiten de munitiekoffer en plaats deze terug in de kluis.  

 Samen met de 2e functionaris reinig ik de keuken, bar, deurklinken, tafels, wasgelegenheid in de 

toiletten, en de toiletten.  (alle raakvlakken die door de leden aangeraakt kunnen zijn) 

 Informeert in voorkomend geval het bestuur als zich een situatie voordoet die afwijkt van het 

normale en het noodzakelijk maakt dat het bestuur dat dient te weten.  
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PROTOCOL HEROPENEN KANTINE MSV SCRAMBLE 
 PER 1 JULI 2020 

1. Preambule (algemene uitgangspunten)  
  

1.1. Dit Protocol Heropening is afgeleid van het Protocol Horeca van Koninklijke Horeca Nederland, 

versie 30-06-2020, en geldt voor horeca activiteiten van de MSV Scramble, en bestaat uit een 

aantal onderdelen.  

Algemene Richtlijnen die gelden voor:  

 Horecaondernemers (lees: MSV 

Scramble)  

 Medewerkers/vrijwilligers  

 Gasten  

 Leveranciers  

Specifieke richtlijnen die gelden voor subsectoren in de horeca;  

 Restaurants  

 Cafés  

 Hotels  

 Fastservice bedrijven  

 Zaalbedrijven  

  
1.2. Uitgangspunt is dat afspraken helder en hanteerbaar zijn voor alle horecaondernemers, 

medewerkers, gasten en leveranciers.  

1.3. Horecaondernemers, medewerkers, gasten en leveranciers houden zich aan de richtlijnen van 

overheid en RIVM.  

1.4. Ondernemers zijn verantwoordelijk dat de huisregels en de regels van het protocol worden 

nageleefd. Zij spreken gasten aan bij het niet naleven van de regels. Wanneer gasten de regels niet 

willen opvolgen en/of weigeren te vertrekken dan schakelt de ondernemer boa’s of andere 

handhavers in.  

1.5. Uitgangspunt is een beheerste openstelling naar activiteiten en het voorkomen van (te) grote 

aantallen gasten. 

1.6. Koninklijke Horeca Nederland, horecaondernemers en overheid communiceren over de afspraken. 

Horecagelegenheden maken de afspraken zichtbaar:  

 op de terrassen  

 bij alle ingangen van de 

horecavestiging  

 binnen de horecavestiging.  

 op website en social media  
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2. Protocolbepalingen  

2.1. Algemene richtlijnen:  
1. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel binnen als buiten. Dat 

geldt voor medewerkers/vrijwilligers, gasten (leden), maar ook leveranciers.  

2. Handhaaf met deurbeleid en toezicht op naleving van de regels. De barvrijwilligers van dienst zijn 

daarvoor uitvoeringsverantwoordelijk, de eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de 

vereniging.  

3. Wees extra alert op de regels van sociale hygiëne in relatie tot waarborgen van de 1,5 meter.  

4. Zorg voor maximale bedrijfshygiëne, vooral in de keuken, sanitaire voorzieningen en de 

betaalvoorziening. 

5. Reinig tafels, stoelen grondig als gasten de kantine/bar hebben verlaten.  

6. Instrueer de medewerkers/vrijwilligers over de hygiënische maatregelen (bv. handen wassen) die zij 

in acht moeten nemen, voorzie ze van hygiënische hulpmiddelen (bijvoorbeeld desinfecterende 

middelen en eventueel mondkapjes en handschoenen).  

7. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.  

2.2. Algemene richtlijnen voor de medewerkers/vrijwilligers:  
1. Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet, meld dit per ommegaande 

bij het bestuur van de vereniging.  

2. Houd 1,5m afstand, zowel in de ruimten waar alleen de vrijwilligers/barmedewerkers komen 

(bijvoorbeeld de keuken) als in de ruimten waar ook de leden komen.  

3. Wijs zowel de leden als je collega barmedewerkers erop als de regels niet na worden geleefd.  

2.3. Algemene richtlijnen voor de gasten:  
1. Houd 1,5 meter afstand tot andere leden en de vrijwilligers. Maar:  

 aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer 

personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten  

 aan de bar mogen mogen geen mensen zitten en/of staan.  

2. Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.  

3. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt  

4. De barmedewerkers kunnen en mogen leden weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of 

griepklachten  

5. Volg altijd de aanwijzingen van de barvrijwilligers en/of bestuur op  

6. Was bij binnenkomst grondig je handen  

7. Was na het toiletbezoek grondig je handen  

8. Betaal zoveel mogelijk met consumptiekaart 
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9. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan 

de toegang tot de vereniging worden ontzegd. Schade die de vereniging lijdt door jouw handelen in 

strijd met die regels kan op jou worden verhaald.  

2.4. Toezicht en naleving van de protocolregels  
1. De veiligheid van leden, medewerkers/vrijwilligers staat centraal bij onze protocolregels.  

2. Er zijn voldoende medewerkers/vrijwilligers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van 

het protocol en die dit ook actief controleren. 

3. Specifieke richtlijnen Kantine & Keuken  
Hieronder volgen de specifieke richtlijnen voor cafés. Deze sector wordt ook wel de natte horeca genoemd. 
Over het algemeen kunnen gasten in deze gelegenheden tegen betaling drinken en vaak ook eten. Hieronder 
valt de kroeg om de hoek, maar ook een eetcafé.  

Kantine 

Specifieke richtlijnen voor gasten  
Bij binnenkomst:  
Voorkomen van ophoping van leden bij de ingang en/of bar:  

• Leden ontsmetten bij binnenkomst de handen (of met water en zeep of met een desinfecterende 
handgel)  

• Leden nemen bij binnenkomst eerst plaats op een van de opgestelde zitplaatsen  

• Bestelling kunnen pas dan worden afgehaald bij de bar als er voldoende afstand ten opzichte van 
elkaar kan worden gehouden (geen ophopingen van leden bij de bestelpunt!).   

Bij vertrek:  

• Vertrek dient te geschieden via de voordeur van het verenigingsgebouw. Let hier op doorstroom 
en inachtneming van de 1.5 m afstand ten opzichte van elkaar . 
  

Tussentijds naar buiten:  

• Vertrek dient te geschieden via de voordeur van het verenigingsgebouw. Let hier op doorstroom 
en inachtneming van de 1.5 m afstand ten opzichte van elkaar   

• Roken dient uitsluitend te geschieden op de hiertoe aangewezen plek. Ook hier dient men de 1.5 
m in acht te nemen. 
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Specifieke richtlijnen voor medewerkers  
 Zorg voor 1,5 meter afstand (tussen medewerkers en gasten maar ook gasten onderling)  

Maar:  

o Aan de bar mogen maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke 
huishouding vormen, binnen een afstand van 1,5 meter naast elkaar zitten. De afstand 
ten opzichte van de volgende persoon of de volgende groep personen moet 1,5 meter 
bedragen  

o Maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke huishouding vormen, 
mogen binnen een afstand van 1,5 meter aan tafel zitten. 

 Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten. 

 Reinig tafels en stoelen grondig als leden het verenigingsgebouw hebben verlaten. 

 Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen zoals de 

consumptiekaart. 

 Werkplekken zijn middels taakverdeling op 1,5 meter van elkaar gerealiseerd. 

 Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van elkaar 

komen. In principe is er niet meer dan 1 vrijwilliger in de keuken aanwezig.  

 Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.  

 Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden. 

 

Keuken 
 Werkplekken zijn middels taakverdeling op 1,5 meter van elkaar gerealiseerd.  

 Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van elkaar 

komen. In principe is er niet meer dan 1 vrijwilliger in de keuken aanwezig.  

 Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.  

 Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden. 
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4. Gedragsregels en afspraken   
 Op basis van het bovenstaande betekent dit voor de uitvoering en gedrag het navolgende:   
  

Entree vereniging:  
 Bij de ingang staat er aangegeven wat de gezondheidsmaatregelen zijn en waar men zich aan dient te 

houden.  

Bij binnenkomst:  
 Er staat bij de ingang ontsmettingsmiddel   

 Er is 1 in- en uitgang, hier is waakzaamheid t.b.v. de inachtneming van de afstandsregel extra 

belangrijk!  

Inrichting kantine:  
 Bij de inrichting wordt de 1,5 meter afstand gehandhaafd.  

 Mensen mogen met maximaal 2 mensen aan een tafel zitten.   

 Tussen alle zitplekken zit minimaal 1,5 meter.  

 Met markeringen wordt aangegeven waar wel en niet gezeten kan worden  

 Bij aankomst zelf stoelen en tafel ontsmetten met alcoholdoekjes die op alle tafels aanwezig zijn.   

 Tafelafvalbakjes staan op de tafels om de alcoholdoekjes gelijk in te kunnen doen  

 Bij het verlaten van de kantine moet men zelf gebruikte glazen en/of servies in hiertoe bestemde 

bakken zetten die in de ruimte staat opgesteld.  

Bestelling bij de bar:  
 Bij het plaatsen van een bestelling bij de bar is 1 bestelpunt (markeringen). Op de vloer staan, op 1,5 

meter afstand, markeringspunten waarop besteld dan wel gewacht dient te worden.  

 Na het opnemen van de bestelling wacht de besteller op de bestelling  

o Barmedewerker werkt met het principe: zet neer, stap weg, pak over  

 Voor betaling is er de uitdrukkelijke voorkeur voor gebruik van de consmptiekaart.  

 Op de bar staat ontsmettingsmiddel  

 De barmedewerker wast verplicht voor aanvang de handen en ontsmet deze een aantal keer per 

dienst.  

 De barmedewerker heeft de mogelijkheid om handschoenen te dragen  

 - Er staat maximaal 1 persoon in de keuken  

 - Bij het einde van de bardienst dienen alle gebruikte oppervlaktes te zullen worden ontsmet.  

  
Het verenigingsgebouw en daarmee hier bedoeld de kantine is toegankelijk en te gebruiken voor leden van 
onze vereniging. Eventuele derden dienen uitdrukkelijk toestemming te hebben verkregen van het bestuur van 
de Vereniging. 
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BIJLAGE 2 VOORBEELD POSTER COVID REGELS 
 

 


