
Veldhoven, 10 juni 2020 
   
Protocol heropening kantine per 1 juli 2020 
 
Per 1 juli open, mits het mag! Eind juni informeert de rijksoverheid.  
 
Regels waarmee we te maken hebben 
• RIVM 
• Koninklijke Horeca Nederland 
• KNLTB: geen regels of richtlijnen. Enkele best practices op website.  
• NOC*NSF 
• Gemeente Veldhoven 
 
Protocol voor VLTC: 
• Alleen toegang tot terras en kantine als bezoeker geen ziekteverschijnselen (algemene regel KHN). Bij 

toegangsdeur hangen we een A4-tje met regels op die iedereen moet lezen voordat ze de kantine in gaan. Met 
het binnengaan van de kantine accepteert iedereen het protocol en de maatregelen die VLTC heeft getroffen.  

 
• Desinfectie handen voordat leden de kantine binnen gaan. Hiervoor wordt naast de toegangsdeur een 

(touchless) dispenser met desinfectiemateriaal geplaatst (incl. afvalbak). Daarnaast zal op 2 andere plekken 
(bij de bar en eentje bij uitgang van de toiletten) een dispenser met desinfectiemateriaal worden geplaatst.  

 
• Er zal een eenrichtingverkeer looproute worden gemaakt waardoor de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk wordt 

bewaakt. Voor bezoekers van het terras: toegang tot kantine via de deur in de hal en naar buiten via de 
tuindeuren. 

 
• De looproute wordt met stickerlijnen en instructiestickers aangegeven. Met stickerlijnen wordt ook de locatie 

van tafels en zitplaatsen aangegeven.  
 
• Iedereen moet zitten, zowel op terras als in kantine. Als je naar bar of toilet moet, volg je de aangegeven 

looproute.  
 

• Terras en kantine worden zodanig ingedeeld dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Leden mogen stoelen 
en tafels niet verplaatsen. Binnen worden diverse tafels afgeplakt; deze mogen niet worden gebruikt. Verder 
zullen per tafel slechts 2 stoelen beschikbaar zijn. In kantine zal daardoor nooit het maximum toegestane 
aantal van 100 personen worden bereikt. 
 

• Leden maken zelf de tafel schoon waar ze hebben gezeten (hiervoor stellen we schoonmaakdoekjes 
beschikbaar).  

 
• Voor de bardienstmedewerker stellen we duidelijke Corona-instructies op. Hierop wordt een aantal belangrijke 

punten genoemd, zoals verplichte pinbetaling, desinfectiemogelijkheden, ventileren van de kantine, 
schoonmaken van de deurklinken, etc.  

 
• Voor de bardienstmedewerkers zijn mondkapjes en wegwerphandschoenen beschikbaar (niet verplicht om te 

gebruiken).  
 
• Betalen bij voorkeur met pin. Indien contant dan enkel gepast betalen. Bardienstmedewerker maakt 

pinautomaat regelmatig schoon.  
 

• Koffie en thee schenken we in papieren bekers (in plaats van servies), zodat de gebruiker deze zelf kan 
weggooien (afvalscheiding). Andere dranken blijven we in glazen schenken. 

 
• We treffen extra hygiënemaatregelen zoals hogere frequentie schoonmaak, vervangen van katoenen 

handdoeken door wegwerphanddoekjes, betere mogelijkheid om glazen te spoelen en beperkter aanbod van 
eten. 


