INSTRUCTIE BHC VRIJWILLIGERS HERSTART 14-09
Beste BHC vrijwilligers.
Als alles meezit gaan wij maandag 14 september (voorzichtig) van start
met onze afdelingsactiviteiten. De OC en RvE activiteiten liggen tot nader
order stil.
Op dit moment is de BHC bezetting redelijk tot goed op orde.
Gelet op de omstandigheden is niet iedereen van onze ploeg beschikbaar.
Dit respecteren wij!
Indien bij jouw de situatie ten goede veranderd en je bent weer
beschikbaar, laat dit dan aan Anet, Hans of mij weten.
Hoe het gaat verlopen weten wij niet, maar wij hopen voorspoedig.
Mocht de instructie van het Kabinet, het RIVM of onze interne situatie
aanleiding geven tot andere maatregelen, dan zal het hoofdbestuur haar
verantwoordelijkheid nemen.
REGULIERE OPENINGSTIJDEN CLUBHUIS:

De reguliere openingstijden zijn NIET gegarandeerd !
De mogelijkheid bestaat dat het clubhuis op een bepaald
moment toch gesloten is.
HET PROTOCOL - SSOVN BASIS CORONA-REGELS:
*Houdt altijd de 1.50 meter afstand.
*Was je handen met regelmaat. Er staan extra desinfecteermiddelen
achter de bar.
*Er zijn rubber handschoenen beschikbaar.
*Hoest in je elleboog.
*Blijf thuis bij (lichte) klachten, neem geen risico’s.
REGISTRATIE LEDEN/BEZOEKERS:
*Er liggen aanwezigheid-registratielijsten beschikbaar waarop alle
bezoekers hun naam moeten vermelden.
*Het afdelingsbestuur bewaakt het invullen van de AANWEZIGHEIDREGISTRATIELIJST. (RIVM Verplicht)
*Deze lijsten blijven in beheer bij de algemeen secretaris.
GEHOOR GEVEN AAN INSTRUCTIES:
*Leden / bezoekers geven onverwijld gehoor aan de aanwijzingen van de
BHC vrijwilliger , het Afdelingsbestuur en/of aanwezig HB lid.
FACILITAIRE BHC BASIS CORONA-REGELS:
CLIMAAT BEHEERSING
*Tot nader order blijft de AIRCO buiten gebruik .
*Wel blijft het VENTILATIE SYSTEEM continu aan.
Ons ventilatie systeem werkt automatisch via een in/uit methode.
Des gewenst kunnen jullie extra frisse lucht binnenlaten door de
bovenraampjes open te klappen. LET OP! De KLAPRAAMPJES op
einde activiteit ALTIJD SLUITEN!

*Alleen de dienstdoende BHC vrijwilliger bedient deze apparatuur!
*De evenementendeur blijft gesloten!

BAR – CLUBHUIS
*De bardienst wordt door één vrijwilliger verzorgt. Je mag e.v.t. aflossen,
maar er staat maar één persoon achter de bar. De leden is gevraagd
hiermee rekening te houden met bestellen van consumpties.
*Op dit moment is PIN betaling nog niet actief (de procedure vraagt meer
tijd en wij hopen binnen enkele weken dit operationeel te hebben), dus
worden de leden nu gevraagd zo optimaal mogelijk GEPAST te betalen!
Help mee om de handelingen rond munten en papiergeld te beperken!
*De BAR is voorzien van spatveilige schermen.
*Aan / rond de bar kan en mag men GEEN plaatsnemen. (barkrukken zijn
verwijderd)
*T.h.v. de spoelbak is een extra doorgeef ruimte.
*De spoelbak wordt NIET gebruikt!
*Wij werken met bekers plastic / karton, plastic glaswerk en bieden graag
fris in flesjes met rietje aan. (Graag zoveel mogelijk de plastic koffiebekers
opmaken. Wilt iemand een kartonnen beker dan mag dat.
*Bekers, flesjes, rietjes en/of plastic glaswerk ZELF in de afvalbakken /
kratjes deponeren. Voor de flesjes staat er voor de bar een speciaal rek
met (4) kratjes waar je per soort de flesjes gesorteerd kan deponeren.
*Helaas kunnen wij tot nader order geen tap bier presenteren… maar wel
Warsteiner op fles!
*Suiker en koffiemelk worden op verzoek aangereikt door jou als BHC
vrijwilliger.
*Tot nader order is Palm bier en Chips uit het assortiment gehaald.
*Maar ook moeten wij, helaas, afzien van het gebruikelijke koekje bij de
koffie.
KEUKEN
*De keuken blijft tot nader order gesloten. Deze is alleen toegankelijk
voor de dienstdoende BHC vrijwilliger.
HYGIENE / WC / TOILET / DOUCHE
*In de entree HAL staat een desinfecteerzuil, maak hiervan bij
binnenkomst gebruik!
*Het dames toilet is nu ingericht voor Dames en Heren.
*Er is één persoon per keer in de gehele toiletruimte, zie aanwijzing op de
toiletdeur!
*Iedere gebruiker reinigt na gebruik het toilet zo optimaal mogelijk!
*Bij sluiting van de afdelingsactiviteit verwachten wij dat de afdeling het
toilet zo optimaal mogelijk schoon achterlaat. Er staan voldoende
reinigingsmiddelen.
*De Douches blijf tot nader order GESLOTEN.
ROKEN
*Ons clubhuis is rook vrij.
LET OP! Voor de buiten rokers onder ons, blijf op 1.50 m van de entree!

VOOR DE AFDELINGEN
*Toegang: Alleen de leden van de dan actieve afdeling hebben toegang tot
het clubhuis.
*Brengers / ophalers worden geacht buiten te wachten.
*Bij wisseling van plek en/of tafel, desinfecteert men hun plaats.
*Men ruimt hun eigen gebruiksartikelen en (sport) materialen
schoongemaakt op.

NIET OPVOLGEN PROTOCOL
*Treed nooit in discussie. Verwijs op rustige toon naar het protocol.
Bij misstanden maak je melding bij het Afdelingsbestuur en HB, dat kan
dus bij Hans en mij.
* Mocht het niet correct opvolgen van de protocollen tot (justitiële)
consequenties leiden, dan zal het HB deze volledig de veroorzaker
aanrekenen en op hem/haar verhalen.
Dit is via de Nieuwsbrieven medegedeeld aan de leden en donateurs.

AANVULLING MIDDELEN
*Is er behoefte aan het bijvullen van hulpmiddelen of andere producten,
informeer dan Wim Jansen.
AFSLUITEN CLUBHUIS
Na iedere activiteit vragen wij jullie samen met het afdelingsbestuur e.e.a.
te checken.
Denk o.a. aan het toilet.
En dat alle bovenraampjes, indien geopend, weer gesloten zijn!
In de eerste week zal bij aanvang activiteit minimaal één HB lid aanwezig
zijn.
Wij wensen jullie veel plezier en succes met “bardiensten”.
Bemerk je gaande weg dat e.e.a bijstelling nodig heeft… bel ons gerust!
Groetjes.
Anet - Coördinator.
Hans - Coördinator.
Michel - Administratie.

