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Deze richtlijnen werden opgesteld aan de hand van de informatie op de website 

www.heropstarthoreca.be zoals deze op 6 juni 2020 op de website stonden. 

Het clubhuis en terras 

Wat blijft verboden: 

De stapelrekken om de sporttassen te gebruiken blijven verboden terrein. Deze rekken worden 

gebruikt om de ontsmettingsmiddelen voor de trainers op te zetten 

De douches blijven gesloten 

Voor de atleten en alle bezoekers: 

• Bij uw bezoek aan het clubhuis, pas de geldende coronamaatregelen toe. Houd afstand, blijf 

in uw bubbel. 

• De tafels en stoelen zijn ontsmet. Twijfel je of dit gebeurd is, vraag dit aan de 

toogverantwoordelijke. 

• De tafels kregen een vaste plaats, met telkens minimaal 1,50 m afstand tussen de tafels. 

Verplaats de tafels niet. 

• De stoelen mogen niet van tafel verzet worden. Er mogen maximaal 10 mensen per tafel 

zitten. 

• Iedereen moet zittend consumeren. Aan de ‘toog’ hangen mag niet. 

• Iedere tafel duidt iemand aan die aan de toog de bestelling doorgeeft. Er wordt besteld aan 

de rechterkant van de toog, zodanig dat de 1,50 m afstand gerespecteerd wordt. De 

bestelling wordt aan tafel gebracht. 

• Bij vertrek, verwittig de persoon achter de toog, zodanig dat de tafel en de stoelen 

onmiddellijk ontsmet kunnen worden. Geef onze mensen de tijd om dit te doen en palm te 

tafel niet onmiddellijk in. 

• Het is een mooie traditie dat er bij ons getrakteerd wordt als iemand iets te vieren heeft. 

Meegebracht lekkers van thuis, kan enkel indien de porties afzonderlijk verpakt zijn. 

Voor onze medewerkers: 

• Draag een mondmasker. Eventueel kan je ook een gezichtsscherm erbij dragen. Het 

mondmasker draag je altijd bij het contact met onze bezoekers en bij het afruimen en 

ontsmetten van de tafels. 

• Bijspringen achter de toog mag voorlopig niet. Hoe goed dit ook bedoeld is. Door bij te 

springen komt er meer dan 1 persoon achter de toog. Hierdoor vervalt het item dat er aan de 

toog besteld mag worden en moeten jullie aan de tafels te gaan om de bestellingen op te 

nemen. Onze gasten moeten dan ook op hun plaats te blijven zitten. 

• Ontsmet veelvuldig je handen, dit zeker voor elke bestelling en na het ontvangen van het 

geld. Ook voor het afwassen eerst de handen wassen of ontsmetten. 

• De atleten en de bezoekers mogen aan de toog bestellen. Dit gebeurt aan de tafel naast de 

toog. 

• Frisdranken worden in het blik/flesjes verkocht. Pils wordt bij voorkeur in het flesje 

meegegeven met de bezoekers. 

• Het ontvangen geld wordt apart in een omslag/doos verzameld, 2 dagen bewaard en dan pas 

geteld en bij de rest van de kassa gevoegd. Dit geld mag niet als wisselgeld gebruikt worden. 
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Indien er toch een tekort van muntstukken zou zijn, dan dienen deze muntstukken eerst 

ontsmet te worden, voor deze aan de bezoekers gegeven worden. 

• Als de bezoekers vertrekken, ruim de tafel af, ontsmet onmiddellijk de tafel en de stoelen. Na 

elke bestelling ook de besteltafel ontsmetten. Gebruik hiervoor de ontsmettingsmiddelen die 

aanwezig zijn in het clubhuis. 

• De afwas. 

Groepeer de afwas, tot er voldoende staat om alles in één keer af te wassen. In afwachting 

van de afwas, doe water in de glazen en kopjes. 

Vul de afwasbakken niet op voorhand. 

Was zelf je handen voor je aan de afwas begint. 

Neem afwaswater dat zo warm mogelijk is. Voeg er veel detergent bij. 

Was de glazen en kopjes grondig. 

Spoel de glazen en andere zaken grondig in proper water. 

 

Zet de glazen op het uitdrupdeel van de wasbak en laat deze daar drogen. Indien er toch 

moet afgedroogd worden, voorbeeld water blijft in de voet van het glas staan, bij zeer grote 

drukte, dan gebruik je bij elke afdroogmoment een verse handdoek. Elke handdoek mag 

maar één beurt gebruikt worden. Dus 3 maal afdrogen op een avond = 3 handdoeken 

gebruiken. 

 

Na de afwas worden beide afwasbakken geledigd en afgedroogd. 

Bij het schikken van de glazen in de kast, eerst uw handen wassen. 

Het toilet 

Voor de medewerkers: 

Bij aankomst in het clubhuis: 

• Zet de beide deuren van het toilet open en maak het licht aan. 

• Ontsmet de klink van de deuren. 

• Controleer of er nog voldoende papieren handdoeken en zeep zijn. 

Na elke trainingsavond:  

• Vergeet niet om het licht uit te doen 

• De toiletten en lavabo grondig reinigen met de juiste producten en de vuilbakken uitgieten. 

Doe hiervoor handschoenen aan.  

 

Voor de atleten en bezoekers: 

Er wordt slechts 1 persoon in het toiletgedeelte toegelaten. Als de deur van de toiletten dicht is, 

betekend dit dat het toilet in gebruik is en dien je te wachten, ook al is dit maar om je handen te 

wassen. 

Na gebruik van het toilet: 

• Damestoilet: ontsmet de bril en doe de klep dicht en spoel door. 

• Herentoilet: spoel door. 

• Heren en dames: ontsmet alle bedieningsknoppen en vlakken die je aangeraakt hebt. 



• Zet de beide deuren van de toiletten open en ontsmet de klinken. Gebruik hiervoor de 

gepaste middelen die in het toilet te vinden zijn. De gebruikte doekjes werp je in de 

vuilnisbak onder de lavabo en NIET in het toilet. Deze doekjes zorgen voor de verstopping 

van de afvoerleidingen. Dit probleem oplossen is niet leuk en is ten allen tijde te vermijden. 

• Was grondig je handen en werp de papieren handdoeken in de vuilnisbak. 

• Bij het verlaten van het toilet laat de deuren openstaan en laat het licht branden. (zie hoger) 


