Coronamaatregelen HLTV Juliana
voorjaar 2021.
Voor de spelers, trainers en bezoekers van het park gelden de regels van NOC-NSF
en we baseren ons op de regels van Horeca Nederland (dd 21 april 2021).
De Coronaverantwoordelijke van HLTV Juliana is dhr GHM Jansen, voorzitter. Hij is
tevens contactpersoon voor alle zaken / maatregelen rondom de openstelling van het
park voor boven omschreven categorieën. (mobiel: 06 2049 2629. Email:
janseneric89@gmail.com}
De hoofdlijnen van onze regels:
• Blijf thuis als je zelf of je huisgenoten kenmerken vertonen die passen bij Covid19, resp. in quarantaine zijn
• Houdt 1,5 m afstand van elkaar
• Was je handen regelmatig of desinfecteer je handen bij binnenkomst in ons
clubgebouw
• Aanwezigheidsregistratie is noodzakelijk en dit doen we met behulp van het
afhangbord. Het is dus verplicht de baan vooraf (of ter plekke) te reserveren.
• Bij de ochtend-TOSS, het dinsdag en donderdagavond toernooi worden de
deelnemers geregistreerd door de organisatoren René Laan, Bruno Onstenk
resp. Eric Jansen.
• De trainers van De Kloek registreren de aanwezigheid van de personen aan wie
zij training geven.
• Het park is toegankelijk voor begeleiders, belangstellenden en voor deelnemers
van de Sport Wandelgroep Hoorn.
• De kleedkamers blijven gesloten.
• Het clubgebouw is gesloten, wel is er een bardienst. 1 persoon mag de kantine in
om een bestelling voor het terras te doen.
• Bij het opnemen van de bestelling doet de bardienst een korte gezondheidscheck
en registreert dit.
• Er kan alleen contactloos betaald worden.
• Op het terras is plaats voor max 50 personen
• Ga niet sjouwen met tafels of stoelen om dichter bij elkaar te zitten. Per tafel
mogen 2 personen zitten. 2 tafels mogen dicht bij (niet tegen) elkaar staan
zodanig dat de 1,5 m afstand gewaarborgd is. We hebben terras opstelling
gekozen zodat 4 personen op gepaste afstand van elkaar kunnen zitten.

