K.A.R. & Z.V. ‘De Hoop’
Covid-19 protocol gebruik terras
(met en zonder De l’espoir),
19 mei 2021

1. Samenvatting

Met ingang van woensdag 19 mei 2021 mogen ook de terrassen van de sportkantines weer open.
De sociëteit en aanverwante ruimten van K.A.R. & Z.V. ‘de Hoop’ blijven vooralsnog gesloten.
Het gebruik van het terras geschiedt onder voorwaarden. Zowel bij aanwezigheid van De l’espoir
als op de dagdelen dat Caroline en Caspar niet aanwezig zijn. 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.

2. De l’espoir

Caroline en Caspar Sloos van De l’espoir staan klaar om hun diensten aan te bieden. Zo kan
iedereen weer genieten van de unieke locatie en het prachtige uitzicht.
Het terras bereikt men via de wenteltrap vanaf het vlot of via de grote sociëteit.
De opstelling van de tafels en stoelen zijn volgens het Covid-19 protocol. Graag deze opstelling in
ere houden.
Het terras is ook toegankelijk wanneer De l’espoir niet aanwezig is. Dan kan men het terras
bereiken via de kleine sociëteit. Ook dan geldt het protocol.

Openingstijden De l’espoir terras
•
•
•
•
•

De openingstijden zijn vooralsnog dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen
09.00-14.00 uur.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de openingstijden aangepast worden.
Vanaf juni is het terras ook woensdagavond tot 20.00 uur open.
De communicatie over aanwezigheid van De l’espoir geschiedt via een bord op het terras
bij de wenteltrap, een aanwezig/afwezig poster beneden in de entreehal, Facebook, de
ePunt en berichten via Cappie.
Het is toegestaan om in roeikleding op het terras te vertoeven.

Basisregels
•
•
•
•
•
•
•
•

Het terras mag open zijn van 6.00 uur tot 20.00 uur.
Er geldt een maximum van 50 personen.
Entertainment, zoals een live optreden, is verboden.
De basisregels zoals de 1,5 meter afstand blijven gelden.
Een presentielijst ter ondertekening is aanwezig.
Aan een tafel zitten maximaal 2 personen; tafelgenoten uit hetzelfde huishouden mogen
met meer mensen op minder dan 1,5 m van elkaar zitten.
Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
U mag naar binnen voor toilet- en garderobebezoek of om te betalen (zoveel mogelijk
contactloos).

Hygiëne
•

Bij het schoonmaken is er speciale aandacht voor reiniging van deurknoppen, sanitaire
voorzieningen, glaswerk/servies en de pinautomaat.

