
 

 

 

KV Die Haghe protocol (COVID-19) 
Algemene richtlijnen van de vereniging 
  

Inleiding  
 

De afgelopen weken hebben het bestuur en de accommodatiecommissie gekeken hoe onze kantine en 
terras op een verantwoorde manier weer geopend kunnen worden. De richtlijnen van het Protocol 
Heropening Horeca zijn hierbij leidend geweest. Er is gebruik gemaakt van het protocol Verantwoord 
Sporten van NOC*NSF (goedgekeurd door VWS en RIVM) en de aanvullende richtlijnen voor het heropenen 
van sportkantines van de KNKV.  

Algemene richtlijnen  

• Voor iedereen geldt: houd je aan de algemene adviezen en hygiënemaatregelen van het RIVM. Was je 
handen regelmatig, nies en hoest in je elleboog. Wanneer je verkoudheidsklachten hebt of iemand binnen 
jouw huishouden ziek is, blijf je thuis.  

• Was na het toiletbezoek grondig je handen en droog deze met papier.  
   Let op maximaal 1 persoon tegelijk naar de toilet.   

• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar op het terras en de kantine, tenzij je uit één huishouden komt of 
onder 18 jaar bent. Tijdens het sporten hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.  

• Het bestuur van Die Haghe doet een beroep op ieders verantwoordelijkheid om de regels na te leven.   

Regels kleedkamers   

• Maximaal 6 personen tegelijk kunnen omkleden waarvan 2 personen tegelijk kunnen douchen.  

• Douchen en omkleden doe je het liefst thuis.  

• Teambesprekingen van D-ploegen of hoger vinden niet in de kleedkamer plaats.   

Inrichting kantine en terras  

• Het is alleen toegestaan om zittend een drankje te nuttigen op het terras, kantine of - indien geopend - in 
de Multiruimte.    

• Alle tafels met stoelen worden op 1,5 meter afstand van elkaar geplaatst, maximaal 4 personen per 
picknicktafel. Het terras kan eventueel uitgebreid worden met de witte tuinstoelen richting de 
kleedkamers in achtneming van de 1,5 meter.   

• Er mogen maximaal 250 personen zitten op het terras en totaal maximaal 40 personen in de kantine zitten. 
Er zijn beperkt aantal stoelen/ tafels.   

• Het is niet mogelijk aan de bar te zitten.  

Bestellen van consumpties  

• Eén persoon haalt de consumpties en betaling betaalt met de pinpas of telefoon. Het is niet mogelijk om 
met contant geld te betalen.  

• Eén persoon brengt de glazen, lege flessen terug naar de bar.  

• De keuken kan beperkt geopend zijn of een beperkt assortiment hebben. 


