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Protocol Heropening Sportkantines 
 

Vanaf 1 juli mogen sportkantines weer open. Hou er rekening mee dat dit nog definitief opgenomen moet 

worden in de noodverordening die per regio wordt vastgesteld. Het kan ook zijn dat een regio of gemeente 

nadere eisen stelt en/of de openingsdatum opschuift. 

Dit protocol is gebaseerd op het ‘Protocol Heropening Horeca KHN - versie 22 mei 2020 11/20’ 

Vooropgesteld: in de horeca wordt verwacht dat een controlegesprek plaats vindt bij nieuwe gasten. In dit 

document wordt een gast van een sportkantine beschouwd als iemand die na de training nog even blijft voor 

een drankje of hapje. Competitiewedstrijden zijn immers nog niet toegestaan en andere gasten en publiek zijn 

nog niet welkom. 

Omdat verenigingen al zorgen dat mensen met klachten niet op een training verschijnen, is een aantal punten 

uit het horecaprotocol geschrapt: werken met reserveringen en regels gericht op groepen. Het is tenslotte 

altijd een heterogene groep van meer dan 2 personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. 

 

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

geldt voor vrijwilligers, gasten, maar ook afhalers, bezorgers en leveranciers. 

• Handhaaf met deurbeleid en toezicht op naleving van de regels. Zorg voor een verantwoordelijke op 

locatie. 

• Zorg voor maximale hygiëne, vooral in de keuken, sanitaire voorzieningen en de pinterminals (alleen 

contactloos pinnen) 

• Reinig tafels, stoelen (en menukaarten) grondig als gasten de kantine hebben verlaten. 

• Instrueer de vrijwilligers 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). 

Algemene richtlijnen voor de barvrijwilligers 
• Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet naar de kantine. 

• Leg de hygiëneregels zichtbaar uit aan de gasten, wijs hen bijvoorbeeld op een duidelijk zichtbare 

poster 

• Houd 1,5m afstand, zowel in de ruimten waar alleen de barvrijwilligers komen (bijvoorbeeld de 

keuken) als in de ruimten waar ook gasten komen. 

• Wijs zowel gasten als je collega-barvrijwilligers er op als de regels niet na worden geleefd. 

Algemene richtlijnen voor de gasten 
• Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de vrijwilligers. 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. 

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

• Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt 

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

• Volg altijd de aanwijzingen van het barpersoneel op 

• Was bij binnenkomst grondig je handen 

• Was na het toiletbezoek grondig je handen 

• Betaal contactloos (pin of mobiel) 
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• Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van de vereniging en/of de geldende 1,5m regels van de 

overheid dan kan de toegang tot de kantine worden ontzegd. Schade die de vereniging lijdt door jouw 

handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald. 

 

Toezicht en naleving van de protocolregels 
• De veiligheid van gasten en vrijwilligers staat centraal  

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

en die dit ook actief controleren. 

• Er zijn duidelijke consequenties aan het niet naleven van de regels 

• Breng eventueel markeringen aan om te voorkomen dat bezoekers binnen een afstand van 1,5 meter 

van elkaar komen te staan 

• Laat alle gasten bij binnenkomst de handen wassen (of met water en zeep of met een desinfecterende 

handgel) 

Bij vertrek 
• Indien mogelijk, gebruik een andere deur voor het vertrek dan voor de binnenkomst 

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

• Reinig tafels, stoelen (en menukaarten) grondig als gasten de kantine hebben verlaten. 

• Betaal contactloos (pin of mobiel) 

Keuken  
• Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd. 

• Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat vrijwilligers niet binnen 1,5 meter van elkaar 

komen. 

• Vrijwilligers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM. 

• Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden.  

Terras 
• Als het terras voor (een) ingang van de kantine ligt, zorg dan voor een pad naar de ingang waarop 1,5 

meter afstand naar de tafels op het terras mogelijk is. 

• Gasten mogen alleen maar zitten op een terras, niet staan. 

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

• Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5 meter van elkaar zitten zijn uitsluitend toegestaan 

als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen. 

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

• Betaal contactloos (pin of mobiel) 
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