
 

1. PROTOCOL CORONA MAATREGELEN 
CLUBHUIS 

Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. 

Versie augustus 2021. 

 

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er coronaprotocollen 
van toepassing. Lees hier het protocol SC Den Dungen voor openstelling clubhuis. 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

• Heeft u klachten; blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen; 

• Blijf thuis als je in contact bent geweest met iemand die positief getest is op het nieuwe 

coronavirus (COVID-19) en laat je testen. Ben je vijf dagen naar het laatste contact 

negatief getest dan kun je je activiteiten weer hervatten.  

• Ga direct naar huis wanneer er klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling 

verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• Clubhuismedewerkers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op 

buiten en/of in de sportlocatie met anderen kunnen begeven. Het dringende advies is 

om tweemaal per week een sneltest te laten doen; 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 17 jaar onderling);  

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

• Was regelmatig je handen met water en zeep;  

• Vermijd het aanraken van je gezicht;  

• Schud geen handen;  

• Vermijd drukte; 

 
 
 
 
 
 



CLUBHUIS – ALGEMEEN 

• Aanspreekpunt en verantwoordelijke op het naleven van de Corona-maatregelen 
op terras en in het clubhuis zijn Iwan & Daniella.   

• Het clubhuis heeft aangepaste sluitingstijden.  

• In het clubhuis is er een duidelijke routing aangegeven. Alles 

zodanig dat personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen 

houden. Hiervoor zijn de volgende voorzieningen aangebracht (zie 

bijgaande plattegrond); 
 

• Protocollen van de KHN (koninklijke horeca Nederland) zijn van 

toepassing; 

 

o Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats 

aan de bar zijn. 

▪ Maximaal aantal personen op het terras is 50 personen, mits 1,5 
m1 gewaarborgd is: 

▪ Maximale aantal personen binnen in het clubhuis is 24 personen dit 
in verband met het handhaven van de 1,5 m1. 

o Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

o Bezoekers wordt gevraagd zich te registreren en vooraf een 

gezondheidscheck te doen. 

o Zelfbediening is toegestaan 

o In het clubhuis mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter 

afstand gebruikt worden, zowel binnen en buiten. 

o Entertainment is niet toegestaan. Optredens en 

beeldschermen zijn niet toegestaan, en er mag geen harde 

muziek gedraaid worden. 

o Maximale openingstijden zijn van 06:00 tot 00:00 uur. 

 

• De regels van de rijksoverheid en de richtlijnen uit het KHN 

protocol zijn duidelijk en zichtbaar zijn en alle medewerkers én 

vrijwilligers die in sportkantines werkzaam zijn goed over de 

inhoud van dit protocol geïnformeerd; 

 

• Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en 

schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en 

voldoende papieren  handdoekjes); 

 

• Handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens 

(waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) worden 

meerdere keren per dag schoon; 
 

 

SPECIFIEKE AFSPRAKEN SC DEN DUNGEN; 

• Aanspreekpunt namens de club voor het clubhuis is Cees van Drunen 06 29520351; 

• Bij de ingang van het terras en bij ingang van het clubhuis zijn de geldende 

hygiëneregels opgehangen. 

https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar


• Bij de ingang van het terras staan desinfecteer spullen zodat iedere bezoeker zijn 

handen kan desinfecteren (verplicht) 

• Bij de ingang van het terras ligt een registratielijst, waarop iedere bezoeker naam, 

telefoonnummer en e-mail adres kan achterlaten, dit geheel volgens regels KHN.  

LET OP we kunnen bezoekers dit niet verplichten. 

• Stimuleer leden om contactloos (via de PIN) te betalen; 

• Er zijn voldoende tafels en zitplaatsen, teamtafels zijn alleen toegestaan mits je 1,5 

meter onderling aanhoudt. 

• Op het terras wordt niet gerookt, hiervoor wordt een speciale ruimte gecreëerd links 

van de ingang. 

• Het terras en het clubhuis is zodanig ingericht dat de 1,5 meter eenvoudig 

aangehouden kan worden en er een “vrije” looproute is voor het personeel. 

• Zorg ervoor dat leden zich veilig en prettig voelen 


