
CORONA COMMUNIQUE  
SPORTCAFE en KLEEDLOKALEN 

 
 

 
Beste gasten van het sportcafé, 
 
Vanaf woensdag 1 juli mogen we weer; Het sportcafé gaat weer open. 
Ik verheug me op jullie komst en ik hoop dat we er samen een mooie aftrap aan kunnen geven. Natuurlijk 
had ik mijn introductie geheel anders voorgesteld, maar het is niet anders. Ik ben allang blij dat we nu voor 
‘het eggie’ kunnen gaan. 
  
Het zal even wennen zijn. Er zijn wat zaken anders dan gewend. Behalve dat de beheerder er anders uitziet 
en een andere filosofie hanteert, hebben we te maken met de effecten rondom de Corona wet- en 
regelgeving. Hieronder een paar belangrijke noten waar jullie rekening mee moeten houden met betrekking 
tot je bezoek aan het café: 
 
Algemeen 
 Door de week openen we vanaf 16 uur, in de weekenden zijn we al ’s ochtends vroeg actief. De tijden 

hangen nauw samen met de activiteiten die zich ontplooien op het Sportpark. 
 1,5 meter afstand is een regel waar we allemaal rekening mee moeten houden. Niet enkel voor onszelf, 

maar ook voor de ander. Dit geldt zowel voor binnen als buiten het sportcafé. 
 

Ingang en routing 
 Er is een duidelijk aangegeven routing in het café, deze graag aanhouden. Hierbij ook de 1,5 meter 

afstand respecteren.  
 Ingang is via het terras aan de lange zijde bij voetbalveld 1.  
 Uitgang is via gangdeur aan atletiekzijde en (nood)uitgang sportcafé. Deze toegangen zijn geen 

ingangen.  
 Hoofdingang blijft gesloten voor in- en uitgaand verkeer. Dit heeft te maken met de beheersbaarheid en 

het overzicht dat we niet hebben vanachter de bar en keuken. 
 

Sportcafé 
 Het maximaal aantal bezoekers in het café wordt bepaald op basis van het aantal zitplaatsen; er is 

beperkt ruimte voor grote groepen. 
 Zitten is verplicht bij het nuttigen van een consumptie en geldt zowel voor het verblijf binnen als buiten. 
 Tafels en stoelen hebben een vaste plek, er mag niet geschoven worden. 
 De hoekbank in het café, aan de kant van de atletiekbaan, proberen we te reserveren voor de jonge 

jeugd. Zo houden we, per 2, voldoende plek over voor de andere gasten die 1,5 meter moeten 
respecteren. 
 

Terras 
 Het terras is ingedeeld op maximaal 2 personen per tafel (met uitzondering van de picknicktafels). 
 Buiten op het terras aan de kant van de atletiekbaan zijn de twee picknicktafels gesitueerd, ook bedoeld 

voor de jeugd die wel bij elkaar mogen zitten. 
 Tafels en stoelen hebben een vaste plek, er mag niet geschoven worden. 

 
Overig 
 Betalen gaat vooral en bij voorkeur met pinpas. Contant geld wordt langzaam maar zeker verleden tijd, 

zoals vrijwel overal ondertussen. Betalen kan tevens contactloos. 
 Vrijwilligers werken in een veilige straal van 1,5 meter. Dit wordt zowel in de keuken als achter de bar 

gehanteerd. We trachten dus te realiseren dat iedereen vanuit een ‘vaste’ plek werkt. 
 En last but not least… houd rekening met het betaald parkeren op de parkeerplaats vanaf 1 juni. 



 
 
Klinkt allemaal heel streng, maar zo borgen we minimaal dat we de verplichte regels zo goed als mogelijk 
respecteren. Gaandeweg zullen we wijzer worden en merken wat werkbaar is binnen de maatregelen. 
 
Ik start met een beperkt aanbod, zowel vanuit keuken als vanuit de bar. Geen zorg, ook dit zal spoedig 
veranderen zodra we weten hoe het ‘nieuwe werken’ uitpakt en wat werkbaar is binnen de kaders. 
De jaarlijks bijstelling van de prijzen in januari was dit jaar niet doorgevoerd. We starten 1 juli met een lichte 
prijsstijging op een deel van het reguliere aanbod. Ook dit mede als gevolg van de rare tijd waar we in zitten 
en dat doorwerkt op onze inkoop. 
 
Binnenkort zullen we ook via het web jullie graag informeren. Een website is in de maak en als informatie-
kanaal iedereen ter beschikking staan.  Zoals gezegd, welkom terug. Ik heb er zin in. Tot gauw. 
  
Groet van jullie nieuwe gastheer Herbert 
 
 
 

KLEEDLOKALEN 
 
De kleedlokalen zijn vanaf 1 juli ook weer te gebruiken. Voor sporters boven de 18 geldt dat in de 
kleedruimtes en de douches altijd 1,5 meter afstand moet worden gehanteerd. Om deze afstand te kunnen 
waarborgen, mogen er per kleedlokaal een beperkt aantal personen gelijktijdig binnen zijn en is het aantal 
gebaseerd op de lengte van de banken (zitplekken). Dit aantal staat aangegeven op de deur van het 
kleedlokaal. 
 
Maximum aantal personen gelijktijdig per kleedlokaal: 
 

Kleedlokaal Max aantal 
personen 

Kleedlokaal Max aantal 
personen 

1 6 5 4 
2 4 6 4 
3 4 7 7 
4 4 8 6 

 
Advies 
 Wij vragen iedereen zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen.  
 Overleg binnen je team welke verdeling jullie aanhouden voor het gebruik van de kleedlokalen. 
 Houd rekening met met degene die na jou komt; treuzel niet bij het omkleden en douchen. 
 Probeer de deur zoveel mogelijk open te laten staan, dit bevordert de ventilatie. 
 Ben je de laatste die het kleedlokaal verlaat, laat dan de deur open staan. 

 
Hygiëne 
 De gebruikte kleedlokalen worden dagelijks gereinigd. 

 
Groet, Bestuur Stichting Faciliteitengebouw Jekerdal 
 
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6.pdf 
 


