
 

Protocol Kantine-terras-horeca 

Voorruiters 
 

    
Vanaf 19 mei 2021 heeft de overheid toegestaan dat de terrassen bij sportkantines onder voorwaarden weer 

open mogen. Dat is goed nieuws! Daar zijn wij heel blij mee. Het bestuur van de Voorruiters heeft een protocol 

Kantine- terras-horeca opgesteld  met richtlijnen die men hanteert om op een veilige en gezonde manier het 

gebruik van de kantine en horeca vorm te geven. 

Het protocol is gebaseerd op de richtlijnen van de heropening horeca en de richtlijnen van het RIVM. 

Buitenterrassen per 19 mei langer open | Publicatie | Rijksoverheid.nl 
 

Het protocol zal ook gepubliceerd worden op de website en worden gemaild naar de leden. 

Locatie  
2e Elsgeesterweg 3,  

2215 SV Voorhout 
 

Lesindelingen 
Dag Soort Van Tot 

Maandag Dressuur 19:30 21:30 

Woensdag Crossles 18:45 21:00 

Donderdag Crossles 18:45 21:00 

Zaterdag Dressuur 9:30 11:30 

Zaterdag Crossles 15:00 17:00 

 

Coördinatoren 
Voor de locatie is dat F.J. Kamerbeek ( secretaris@voorruiters.nl ) 

Voor de Gemeente is dat C.J.P. Zwetsloot ( keeszwetsloot@hetnet.nl 06-48117888) 
Voor de kantine is dat Mieke van Dijk- Burgel  

 

Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de kantinebeheerder en bestuursleden.  
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Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  
 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts;  

   

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. 

Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je weer laten sporten en naar buiten;   

  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Blijf 

thuis tot 14 dagen na het laatste contact;  

  

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

(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);  

  

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

 

• Schud geen handen en vermijd het aanraken van je gezicht;  

 

 

 

 

 



 

 



Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van 

sportaccommodaties 
• We hebben een coördinator aangesteld die aanspreekpunt is voor de accommodatie en voor de 

Gemeente. Voor de accommodatie is dat F.J. Kamerbeek ( secretaris@voorruiters.nl ) en voor de 

Gemeente is dat C.J.P. Zwetsloot ( keeszwetsloot@hetnet.nl 06-48117888).  Voor de Kantine en 

horeca is de kantinebeheerder Mieke van Dijk-Burgel de corona-verantwoordelijke;   

 

• Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt voor medewerkers, gasten, 

maar ook afhalers, bezorgers en leveranciers.  

 

• De kantinebeheerder dan wel de aangestelde kantinemedewerker handhaaft het toezicht op 

naleving van de regels. 

 

• Wees extra alert op de regels van sociale hygiëne (voor bedrijven met een Drank en Horecawet 

vergunning) in relatie tot waarborgen van de 1,5 meter.  

 

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

pinterminals.  

 

• Reinig tafels, stoelen, bar en keuken grondig als gasten de kantine hebben verlaten.  

 

• Instrueer de kantinemedewerkers 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).  

 

• Er zijn EHBO materialen en een AED beschikbaar. De beheerder of kantinemedewerker  heeft 

toegang hiertoe;  

 

• De veiligheid van gasten, medewerkers en leveranciers staat centraal bij onze protocolregels; 

 

• Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het 

protocol en die dit ook actief controleren; 

 

• Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.  
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Voor de vrijwilligers   
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts (vanaf 38 C°);  

  

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als 

iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je weer sporten en naar buiten;  

  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 

Blijf thuis tot 14 dagen na het laatste contact;  

 

• Leg de hygiëne- en gedragsregels en de procedure rond uitserveren en afruimen aan de gasten 

uit bij het opnemen van de bestelling; 

 

• Houd 1,5 meter afstand tot de gasten, sporters en andere kantinemedewerkers; 

 

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

 

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

personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten; 

 

• Op het terras mag je alleen zitten, niet staan; 

 

• De ingedeelde kantinemedewerker is  15 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig op de 

accommodatie;  

 

• Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 

 

• Bij aanvang van de kantinedienst moeten in ieder geval deurknoppen, de keuken, de bar, de 

(terras)tafels en de leuningen van de (terras)tafels schoongemaakt worden; 

 

• Bij het einde van de kantinedienst moeten in ieder geval deurknoppen, de keuken, de bar, de 

(terras)tafels en de leuningen van de (terras)tafels en de toiletten schoongemaakt worden en 

aanzetten van de vaatwasser indien er voldoende vaat is, anders met de hand afwassen: 

 

• Was of desinfecteer je handen regelmatig (iedere 30 minuten) tijdens je kantinedienst; 

 

• Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden; 

  

• Wijs iedereen op het belang van handen wassen en laat geen handen schudden;  

  

• Help iedereen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 

gebeurt;  

  

• Weet wie er aanwezig is in de kantine en op het terras;  

 

• Laat zoveel mogelijk de gasten contactloos ( pin of mobiel) betalen. 

 

 



Voor sporters en gasten  
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts (vanaf 38 C°);  

  

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als 

iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je weer sporten en naar buiten;  

  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Blijf 

thuis tot 14 dagen na het laatste contact;  

 

• Houd 1,5 meter afstand tot de andere gasten, sporters en kantinemedewerkers;  

 

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

bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten; 

 

• Op het terras mag je alleen zitten, niet staan; 

 

• Desinfecteer je handen voor het plaatsnemen op het terras;  

 

• Was na het toiletbezoek grondig je handen; 

 

• Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel)  

 

• Bij het afhalen van eten en/of dranken geldt dat 1,5 meter afstand tussen de afhalers moet worden 

gehouden; 

 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de kantinemedewerker en 

bestuursleden;  

 

• Wanneer je je niet houdt aan de geldende 1,5m regels van de overheid of door het bestuur 

opgestelde regels dan kan de toegang tot de kantine, terras of accommodatie worden ontzegd. 

Schade die wij lijden door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor de leveranciers  
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts (vanaf 38 C°);  

  

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als 

iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je weer sporten en naar buiten;  

  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Blijf 

thuis tot 14 dagen na het laatste contact;  

 

• Houd 1,5 meter afstand van de medewerkers die de goederen in ontvangst nemen; 

 

• Laad de goederen uit en zet deze op een daar voor aangewezen plaats inclusief pakbon en neem zelf 

1,5 meter afstand van deze plek; 

 

• Informeer de medewerker die de goederen in ontvangst neemt over de maatregelen die jij als 

leverancier neemt om besmetting te voorkomen.  

 


