SPORTERS vanaf 27 jaar

Gebruik van Taverzône:

- De barmedewerker is de corona-verantwoordelijke en kan iedereen aanspreken op het
naleven van de regels;

- Indien iemand de regels, na aanzegging, blijft overtreden zal die persoon door de
corona-verantwoordelijke verzocht worden om Taverzône te verlaten;

- Maak thuis gebruik van het toilet, probeer het gebruik van het toilet bij Taverzo tot een
minimum te beperken. Het benedentoilet is alleen te gebruiken voor de rolstoelers. Was
je handen na gebruik van het toilet;

- Iedereen komt zoveel mogelijk in zijn sportkleren naar Taverzo;
- De kleedkamers zijn gesloten;
- Volg de aanwijzingen op zoals die zijn omschreven in de hygiëne- en veiligheidsregels;
- Alleen de barman mag achter de bar komen (doorgang blijft dicht);
- de barman mag handschoenen dragen maar voor de persoonlijke hygiëne en de
werkbaarheid is het verstandiger om zeer regelmatig de handen te wassen;

- Indien iemand met papier- of muntgeld betaalt, dan handelt de barmedewerker dit
zonder handschoenen af en wast direct daarna zijn handen;

- Reservering via de app PingPongBaas is er om teleurstellingen te voorkomen. Zolang
we met vaste tijdslots moeten werken raden we iedereen aan om gebruik te maken van
deze app. Mensen die niet hebben gereserveerd via de app kunnen alleen terecht na
registratie en bijbehorende akkoordverklaring als er ook daadwerkelijk een tafel
beschikbaar is.

- Om de verspreiding van het virus te beperken staan er 7 tafels staan. Het is zaak om

vooraf via de app PingPongBaas een tafel te reserveren om er zeker van te zijn dat je
kunt spelen. Mensen zonder reservering kunnen worden geweigerd om te spelen.

- Bij de betreding van Taverzône ligt een formulier om in te schrijven. Deze formulieren
worden maximaal 14 dagen bewaard voor mogelijk bron- en contactonderzoek als
iemand toch besmet is geraakt.

- Er wordt geen drank en etenswaar meer verkocht. De kantine is gesloten.
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Gebruik van de zaal en bar:
In de zaal en en de bar kunnen maximaal 30 mensen (excl. barmedewerker) aanwezig
zijn.
Voor het vrij spelen van de senioren wordt een reserveringssysteem toegepast. Dit
systeem heet Pingpongbaas en hiervoor is een aparte instructie.
Het is alleen mogelijk om met twee mensen een tafel te reserveren voor 1 uur spelen.
Voor de andere momenten dat er gespeeld kan worden moet men zich inschrijven en bij
het verlaten moet men zich ook uitschrijven. Hiervoor liggen formulieren op de bar.
Er zijn markeringen aangebracht om anderhalve meter afstand houden, respecteer deze;
Tijdens sporten geldt een afstandsbeperking dus dubbels zijn niet toegestaan. Sport je
niet dan geldt in de zaal en bar de afstandsregel van 1,5 mrt voor 18 jaar en ouder;
Ga pas 10 minuten voor aanvang naar binnen, wacht voor de deur boven of buiten op 1,5
mtr van elkaar totdat je naar binnen wordt gelaten door de barmedewerker;
Volg de pijlen in de bar en zaal als aangegeven looproute;
Ontsmet je handen bij het betreden van de zaal;
Volg de aanwijzingen op van de barmedewerker, hij geeft aan op welke tafel je mag
spelen;
Er wordt niet van kant gewisseld zonder de tafel schoon te maken;
In de bar wissel je van schoenen (buitenschoenen mee nemen naar de tafel);
Loop naar de aangewezen tafel en trek je trainingspak uit binnen de omheining en maak
gebruik van de aanwezige stoelen;
In Taverzone worden maximaal 30 mensen binnen gelaten exclusief de barmedewerkers
(conform richtlijnen RIVM):
- er staan 7 tafels in de zaal;
- het maximale aantal is gebaseerd op 7 tafels met 14 spelers en 14 spelers die in de
bar zijn die het volgende uur gaan spelen;
- In de bar is geen ruimte voor supporters en/of toeschouwers;
- maximaal 1 + 3 mensen (bestuur of schoonmaker) achter de bar - dit wordt vooraf
afgestemd met de barmedewerker van de avond;
Ontsmet je hande bij het verlaten van de zaal via de normale uitgang;
LET OP: Geef elkaar de ruimte om te passeren;
Voor de sporters tot en met 26 jaar geldt de afstandsregel van 1,5 mtr niet tot elkaar maar
wel tot de trainers en/of volwassenen;
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De deuren van de zaal dienen dicht te blijven om ervoor te zorgen dat het
ventilatiesysteem goed blijft werken;
Bij binnenkomst en vertrek moet je in en uitschrijven;
Draag bij binnenkomst en weggaan een mondkapje. Bij de tafel mag deze af.
Vrij spelen (avond)
- Vooraf dient de tafel gereserveerd te worden via PingPongBaas
- Er worden in rondes van totaal 1 uur gespeeld, er kan 55 min worden getafeltennist, de
laatste 5 minuten wordt gebruikt om de tafel schoon te maken en om te kleden;
- Vijf minuten voordat er gestopt moet worden geeft de barmedewerker een signaal
zodat iedereen daar rekening mee kan houden;
- Na 55 minuten stopt iedereen met tafeltennissen, de barmedewerker deelt per tafel een
desinfectiedoekje en vervolgens maakt een van de spelers de tafel zelf schoon;
- Gebruik de tafel niet als handdoek maar gebruik je eigen handdoek;
- Indien men langer wil spelen en na de wissel zijn er tafels vrij dan kan men via
Pingpongbaas checken of er nog een tafel beschikbaar is en deze dan reserveren;
- Deponeer het doekje in een afvalemmer;
- Lever het balletje in, in een speciaal aangegeven ballenbak waarna deze door de
barmedewerker worden schoon gemaakt;
- Laat alle tafeltennistafels, speelveldafzettingen, tafels en stoelen op hun plek staan;
- Gebruik je eigen spullen, zoals batje, handdoek, water esje, etc;
- Stop je persoonlijke bezittingen in je eigen sporttas;
- Neem een handdoek voor uitsluitend persoonlijk gebruik mee.
Vrij spelen (ochtend)
- Reserveren via PingPongBaas is niet mogelijk. Er kunnen maximaal 14 mensen spelen
en de andere mensen kunnen in de bar plaats nemen. Het is de bedoeling dat er
regelmatig gewisseld wordt om iedereen de gelegenheid te geven om te spelen.

Volg de aanwijzingen van de barmedewerker op, indien de aanwijzingen en
de hygiëne- en veiligheidsregels niet worden opgevolgd, mag de
barmedewerker je uit de zaal zetten en mag je geen tafel meer reserveren!
Het bestuur zal dan contact met je opnemen.
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Openingstijden zaal:
De zaal is op de volgende tijden open:
ma
18:00 - 19:45 Jeugd
20:00 - 23:00 vrijspelen senioren (3 blokken van 1 uur)
di

09:30 - 12:00 55+ groep
17:15 - 19:45 Jeugd
20:00 - 23:00 vrijspelen senioren (3 blokken van 1 uur)

wo

13:00 - 15:00 Jeugd
17:30 - 19:30 Jeugd
19:30 - 20:30 Training Jochem de Joop
20:30 - 22:30 vrijspelen senioren (2 blokken van 1 uur)

do

09:30 - 12:00 55+ groep
16:30 - 19:45 Jeugd
20:00 - 23:00 vrijspelen senioren (3 blokken van 1 uur)

vr

10:00 - 12:00 Oldstars
19:30 - 22:30 vrijspelen senioren (3 blokken van 1 uur)

za

geen competitie jeugd en senioren (divisie & landelijk)

Relevante documenten:
- Protocol Gebruik Bar en zaal
- Zaalindeling
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