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waarnaar ook de bij het NOC*NSF aangesloten sportbonden 

verwijzen. 

 

A) Inleiding 

 

Per 1 juli 2020 mag de ATLAS kantine (en het terras) volgens de 

richtlijnen van de regering weer open. Zie ook de e-mail (25 juni j.l.) 

van de gemeente Vlissingen aan de vereniging. 

 

Dit document geeft aan welke maatregelen KV ATLAS te Ritthem 

heeft voorgenomen om de kantine weer te openen. 

Eenieder dient zich te houden aan dit protocol. Bij weigering zich 

hieraan te voldoen en/of bij herhalende overtredingen zal de toegang 

K.V. ATLAS Ritthem 
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tot het clubgebouw en het terras aan de overtreder(s) ontzegd worden. 

Deze richtlijnen komen bovenop de al bestaande regels t.a.v. het 

gebruik van de kantine (Bestuursreglement alcohol incl. 

openingstijden conform de afgegeven horeca vergunning van de 

gemeente Vlissingen.) 

 

 

B) Richtlijnen  

 

 

 

B1) Algemeen (Corona) management 

 

1. De aanspreekpersoon voor de vereniging betreffende het 

gebruik van de kantine (Bar/keuken) en het terras is Kees Osté. 

Hij kan aanvullende maatregelen treffen wanneer dat nodig 

mocht zijn. Zijn instructies dienen opgevolgd te worden. 

2. Barmedewerkers zullen vooraf geïnstrueerd worden. 

3. Hygiëneregels voor klanten en medewerkers worden 

opgehangen. 

4. Alle voorgenomen maatregelen zijn met de leden gedeeld en 

hangen ook op in de kantine. 

 

 

 

B2) Algemene (RIVM) Richtlijnen 
 

Heb je zelf of een van je huisgenoten dan wel ben je recent in 

aanraking gekomen met iemand die een of meerdere van de volgende 

veel voorkomende klachten bij een Corona besmetting heeft: 

 Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn 

 Hoesten 

 Benauwdheid 

 Verhoging of koorts 

 Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder 

neusverstopping) 

BLIJF DAN THUIS! 
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- Was vaak je handen met water en zeep. 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze 

daarna weg. 

- Schud geen handen. 

- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

 

 

B3) Specifiek ATLAS accommodatie richtlijnen  

 

Zie ook bijgevoegde plattegrond. 

Algemene regels: 

 

- Er kan geen gebruik gemaakt worden van de volgende 

voorzieningen in de kantine: Tassenrek en garderobe. Dit om 

onnodig lopen in het gebouw te voorkomen. Eventuele jassen 

kunnen op de stoelen gehangen worden en tassen kunnen op de 

grond neergezet worden (Niet in de looproutes) 

- Blijf zoveel mogelijk op een vaste plek zitten met 1,5 m afstand 

tot anderen, dit is een primaire verantwoordelijkheid voor elke 

bezoeker 

- Als de weersomstandigheden het toelaten wordt maximaal 

geventileerd door alle deuren te openen.  

- Volg de looproutes.  

 

1. Binnenkomst Kantine 

Deze is bij de dubbele deur van de kantine. (Niet de 

normale ingang.) 

 Bij aankomst dient eenieder zijn handen te reinigen 

met het beschikbaar gestelde desinfecteermiddel 

welke buiten staat bij de ingang staat. 

 Zoek een bestaande vrije plaats op en ga zitten. 

Verplaats de stoelen niet. 
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1a. Plaatsnemen terras. 

 

Het terras is van 3 zijde vrij toegankelijk. Kies een route 

waarbij je geen personen dichter dan 1.5 meter 

benadert. Reinig je handen met het beschikbaar gestelde 

desinfecteermiddel. 

Zoek een vrije plaats en ga niet verder rondlopen. 

Wanneer je een drankje wilt bestellen, volg je de 

aangegeven loop/wachtroute. Let ook hier weer op 1.5 

meter afstand en dat er slechts een persoon aan de bar 

mag zijn om een bestelling te plaatsen. 

  

 

 

2. Bestellen/afhalen drankjes aan de bar. 

 

In principe staat er maar een persoon aan de bar om zijn 

bestelling te doen. 

Uitsluitend betalen met de pin. Geen contant geld en 

ook niets opschrijven. 

Wanneer iemand klaar is kan de volgende opstaan en 

naar de bar gaan. 

Ga niet onnodig met lege flessen, blikjes e.d. rondlopen.  

 

 

3. Vertrek. 

 

Gebruik voor het naar buiten gaan de normale ingang 

aan de zijde van het gebouw. 

 

 

4. Toiletbezoek 

 

Zoek de kortste afstand naar de hal. De volgende 

afspraak geldt: 
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Deur toilet is dicht = toilet bezet. Wachten in de hal. 

Houdt 1.5 meter afstand daar. 

Deur toilet open: Je kunt het toilet gebruiken. 

Dus een persoon tegelijk in de Wc’s 

 

Ga via zijdeur naar buiten en via de dubbele 

terrasdeuren weer naar binnen en neem je plaats weer 

in. 
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