
 
 

K.A.R. & Z.V. ‘De Hoop’ 
Covid-19 protocol gebruik sociëteit en terras  

(met en zonder De l’espoir), 	
 

1 juli 2020 
 

1. Samenvatting	
Met ingang van woensdag 1 juli 2020 mogen sportkantines weer open. De sociëteit, het 
terras en aanverwante ruimten van K.A.R. & Z.V. ‘de Hoop’ zijn dan weer voor iedereen 
toegankelijk.  
 
Het gebruik van al deze ruimten geschiedt onder strikte voorwaarden. Dit protocol 
beschrijft de genomen maatregelen en de voorwaarden die daaraan zijn gesteld. De 
richtlijnen van het RIVM, NOC-NSF en KHN zijn hierin leidend. Het is ieders 
verantwoordelijkheid zich te houden aan de richtlijnen die zijn omschreven in dit protocol. 
Het belangrijkste blijft de 1,5 m afstand. Bij het betreden van sociëteit en het terras gaat 
men automatisch akkoord met deze richtlijnen. Zowel bestuursleden als medewerkers van 
De l’espoir op de dagdelen dat zij aanwezig zijn, zullen zoveel mogelijk toezien op de 
handhaving. 
 

2. Sociëteitsruimte, terras en aanverwante ruimten	
Caroline en Caspar Sloos van De l’espoir staan klaar om hun diensten aan te bieden. Aan 
Hoopleden en introducées en aan bedrijven of particulieren die de ruimtes willen huren 
voor een zakelijk evenement, een familiebijeenkomst of een huwelijksdiner. En om te 
genieten van de unieke locatie en het prachtige uitzicht.  
De kleine sociëteit is voor iedereen toegankelijk wanneer De l’espoir niet aanwezig is. Via 
de kleine sociëteit kan men van het terras gebruik maken. Er mag ook weer gebiljart 
worden. De opstelling van de tafels en stoelen zijn volgens het Covid-19 protocol. Graag 
deze opstelling in ere houden.   
De archiefruimte en de bestuurskamer kunnen door de betreffende commissieleden 
worden gebruikt voor vergaderingen/overleg, mits daarbij 1,5 m. afstand van elkaar kan 
worden gehouden en de hygiëneregels in acht worden genomen. 
De  toiletten boven zijn vanaf 1 juli weer voor iedereen toegankelijk.  
 
Openingstijden De l’espoir grote sociëteit en terras 

• Dinsdag-, woensdag-, donderdagochtend van 09.00-13.00 uur.	
Zaterdag- en zondagochtend van 08.30-13.00 uur.  

• Woensdag van 17.00-23.00 uur.  
Mogelijkheid om gebruik te maken van het buffet. Zie voor het volledige aanbod de 
informatie in de wekelijkse ePunt.  De keuken sluit om 21.30 uur. 

• Het is toegestaan om in roeikleding in de sociëteit en op het terras te vertoeven 
vanwege de beperkte mogelijkheden om je om te kleden en te douchen. 	
 

Reserveren - reserveringsplicht 
Voor de woensdagavond geldt een reserveringsplicht. In de sociëteit is ruimte voor 
maximaal 60 personen. Op het terras zijn ook circa 60 plaatsen. 

• Reserveren houdt in dat men voorafgaand een tafel reserveert voor de gewenste 
datum/ tijdstip.  

• Reservering is mogelijk voor meerdere personen. Alle personen moeten met naam 
en toenaam worden opgegeven.  



• Reserveren kan maximaal 3 dagen tevoren en uiterlijk tot 14.00 uur 
woensdagmiddag.	

• Reserveren kan uitsluitend per telefoon (06 13133476 / 06 14452334) bij De 
l’espoir).     

• Ter plekke reserveren is mogelijk maar een plaats is dan niet gegarandeerd. 
• Bij verhindering moet dit maximaal 24 uur van tevoren telefonisch worden 

doorgegeven. 
 
Basisregels 

• Bij de ingang van de sociëteit ligt een presentielijst ter ondertekening.	
Er zal, zoals voor alle horeca verplicht is, een kort controlegesprek plaatsvinden.  

• Loop zo min mogelijk rond, behalve voor het gebruik van het buffet, een bestelling 
aan de bar of toiletbezoek.  

• Er zijn maximaal 2 personen aan dezelfde tafel toegestaan; als tafelgenoten samen 
een huishouden voeren, zijn meer personen aan een tafel toegestaan.  

• Houd 1,5 meter afstand, schud geen handen, nies in de elleboog, desinfecteer de 
handen. 

• Geef elkaar bij de sanitaire voorzieningen de ruimte.	
 

Hygiëne 
• Bij binnenkomst van de sociëteit treft u handgel aan voor het desinfecteren van de 

handen.  
• Reiniging van de tafels vindt plaats na iedere maaltijd. 
• Bij het schoonmaken is er speciale aandacht voor reiniging van deurknoppen, 

sanitaire voorzieningen, glaswerk/servies en de pinautomaat. 
 

Genomen veiligheidsmaatregelen 
• Er zijn duidelijke verwijsborden, affiches en posters met daarop vermeld de 

richtlijnen. 
• Er zijn looplijnen op 1,5 meter afstand van de zitplaatsen, aangeduid met pijlen of 

vakken. 
• Er zijn afgebakende vakken op het terras, onder andere door het gebruik van 

plantenbakken. Het meubilair moet op dezelfde plaats blijven staan waar het staat.  
• Er mag geen meubilair van buiten naar binnen worden genomen en vice versa. 
• De medewerkers van De l’espoir zullen waar mogelijk bij de service ook de 1,5 

meter in acht nemen.  
• Er is een goed werkende circulatie van frisse lucht door middel van het 

luchtcirculatiesysteem in het plafond van de sociëteit en door het openzetten van 
deuren en ramen. 

 

 
	

 
 

	


