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Protocol sportterrein WIJC 

 

 

Vanaf 1 juli zijn een groot aantal regels versoepelt hierdoor mogen naast sporters ook derden 

(ouders/begeleiders) op het sportterrein en mag de sportkantine weer gebruikt worden. De leidraad 

voor dit protocol is het KNH Protocol Heropening Horeca. Dit protocol bestaat uit de volgende 

onderdelen:  
 

 Locatie van de Kantine en terras.  

 Organisatiemaatregelen rondom de kantine  

 Veiligheid en hygiënemaatregelen.  

 Coördinator buitensportactiviteiten in coronatijd  
 

Openingsschema van de Kantine  

De kantine van de Warmondse ijs- en skeelerclub zal beperkt geopend zijn tijdens of kort na de 

trainingen. Het bestuur van de WIJC staat het vrij om er voor te kiezen niet altijd de kantine te openen 

op alle onderstaande uren. 
 

Maandagavond  18.30 - 19.30 uur   

Maandagavond 20.30 - 21.30 uur  

Dinsdagavond  20.30 - 21.30 uur   

Woensdagmiddag 14.00 - 16.00 uur  

Woensdagavond 20.30 - 21.30 uur  

Donderdagavond 18.30 – 19.30 uur  

Donderdagavond 20.30 – 21.30 uur  

Vrijdagavond 20.00 - 21.30 uur  

Zaterdagmiddag 14.00 - 17.00 uur  

 

Locatie van de buitensportactiviteiten  

De kantine is gelegen op het Sportterrein van 

de Warmondse ijs- en skeelerclub. Het adres is 

Veerpolder 18, 2361 KV Warmond. In rood 

aangegeven. 

 

  



 

 

Protocol sportterrein WIJC 2020 – Warmondse IJs- en Skeelerclub 2 

 

Organisatiemaatregelen rondom  het sportterrein van de WIJC  

Bij de Warmondse IJs- en Skeelerclub worden er verschillende trainingen en clinics gegeven tijdens of 

na deze activiteiten is het sportterrein en de kantine toegankelijk hiervoor gelden een aantal 

maatregelen. 
 

Algemene maatregelen  

 Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel binnen als buiten. 

Dat geldt voor medewerkers, gasten, maar ook afhalers, bezorgers en leveranciers. 

 Handhaaf met deurbeleid en toezicht op naleving van de regels. Er is tijdens openingstijden 

altijd een vrijwilliger aanwezig.  Het bestuur is bij beslissingen eindverantwoordelijk. 

 Wees extra alert op de regels van sociale hygiëne 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 en menukaarten grondig als gasten het bedrijf hebben verlaten. 

 Instrueer de medewerkers 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). 

 Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd. 

 

Algemene richtlijnen voor de medewerkers: 

 Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet werken. 

 Leg de hygiëneregels en de procedure rond uitserveren en afruimen aan de gasten uit bij het 

opnemen van de bestelling. Of deel samen met de menukaart een hand-out aan de gasten uit. 

 Houd 1,5m afstand, zowel in de ruimten waar alleen het horecapersoneel komt (bijvoorbeeld 

de keuken) als in de ruimten waar ook gasten komen. 

 Wijs zowel gasten als je collega’s er op als de regels niet na worden geleefd. 

 

Algemene richtlijnen voor de gasten: 

 Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar: 

o aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit 

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

o aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer 

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

 Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt 

 De WIJC kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten 

 Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op 

 Desinfecteer bij binnenkomst je handen 

 Was na het toiletbezoek grondig je handen 

 Betaal (zoveel mogelijk)  contactloos (pin of mobiel) 

 Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van de WIJC en/of de geldende 1,5m regels van 

de overheid dan kan de toegang tot terrein van de WIJC worden ontzegd. Schade die de WIJC 

lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald. 
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Algemene richtlijnen voor leveranciers 

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

 Kom niet aan de deur met verkoudheids- en/of griepklachten. 

 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 ondernemer over de maatregelen die jij als leverancier neemt om besmetting te 

voorkomen. 

 

Toezicht en naleving van de protocolregels 

 De veiligheid van gasten, vrijwilligers en leveranciers staat centraal bij onze protocolregels. 

 Er zijn voldoende vrijwilligers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het 

protocol en die dit ook actief controleren. 

 Daarnaast doen wij ook een beroep op de sociale controle van de aanwezigen om de 

protocolregels te kunnen borgen. 

 

Specifieke regels voor de sportkantine van de WIJC 

Bij binnenkomst: 

Voorkom ophoping van gasten bij de ingang: 

 Alleen gasten zonder gezondheidsrisico’s voor COVID -19 zijn welkom op ons sportterrein. De 

eerste beslissing ligt aan de gasten. Mocht er twijfel bestaan over deze beslissing kan de 

toegang tot het terrein worden geweigerd. (bijvoorbeeld indien de gast/gasten verkouden zijn 

en/of griepklachten hebben). 

 Laat alle gasten bij binnenkomst de handen desinfecteren . 

 In de kantine is er een aparte in en uitgang, deze zijn duidelijk aan gegeven. 

 De looproute is ruim vrij van zitplaatsen om 1.5m afstand te kunnen behouden. 

 

Bij vertrek: 

 Gebruik de aparte uitgang. 

 Zorg voor 1,5 meter afstand (tussen vrijwilligers en gasten maar ook gasten onderling) 

 

Op het terras: 

 Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die staan of aan verschillende tafels 

zitten. 

 Meer dan 2 personen op het terras die binnen 1,5 meter van elkaar zitten of staan zijn 

uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen. 
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Maar: 

 Aan de bar mogen maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke huishouding 

vormen, binnen een afstand van 1,5 meter naast elkaar zitten. De afstand ten opzichte van de 

volgende persoon of de volgende groep personen moet 1,5 meter bedragen 

 Maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke huishouding vormen , mogen 

binnen een afstand van 1,5 meter aan tafel zitten. 

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

 Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het horecabedrijf hebben verlaten. 

 Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard 

pin. 

 

Keuken 

 Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd. 

 Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van elkaar 

komen. 

 Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM. 

 Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden. 

 

Veiligheid- en hygiënemaatregelen voor betreden van het sportterrein van de WIJC 

De maatregelen die wij gaan hanteren voor wat betreft de veiligheid en de hygiëne zijn: 

 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 benauwdheidklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag jij of je kind weer sporten en naar buiten; 

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

19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, 

moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

 Houd ten alle tijden 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere persoon buiten jouw 

huishouden (uitzondering voor jeugd t/m 18 jaar); 

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

 Was je handen thuis met water en zeep, minimaal 20 seconden, voor en na de training; 

 Markeer je eigen bidon, drink nooit uit de bidon van een ander; 

 Vermijd het aanraken van je gezicht; 

 Schud geen handen; 

 

Coördinator buitensportactiviteiten in coronatijd  

De coördinator buitensportactiviteiten in coronatijd van de Warmondse ijs- en skeelerclub is 

Christiaan Zuiderduin. Hij is op de volgende manieren te bereiken:  

 Telefoon: 06-29340692  

 Mail: tc@wijc.nl   

mailto:tc@wijc.nl

