Kantine protocol
Binnen de huidige maatregelen is het toegestaan om met maximaal 30 personen samen te komen
binnen een zelfstandige ruimte op de vereniging. Het mag hier echter niet om een evenement gaan,
maar wel om samenkomsten ter bevordering/besturing van de vereniging. Daarom zal het weer
mogelijk worden om gebruik te maken van de kantine!

Waar kan je de kantine voor gebruiken?
Vergaderen
Het is mogelijk om de kantine te gebruiken voor vergaderingen met je commissie/gezelschap
Lunchen tussen trainingen (Alleen in het weekend!)
Veel secties draaien in het weekend meerdere trainingen. Het is vanaf nu mogelijk om tussen deze
trainingen in gebruik te maken van de kantine om te lunchen tussen de trainingen in.

Regels kantine gebruik
Placering
Bij binnenkomst kan je de tafels zelf in de kantine opzetten. Hiervoor moeten de 1.5m bladen
worden gebruikt. Aan één 1.5m tafel passen 4 personen en deze dienen elk aan één kant van de tafel
te zitten. Tafels kunnen groter worden gemaakt door de bladen aan elkaar te schuiven. Op deze
manier passen er 6 personen aan twee tafels, 8 aan 3 tafels, enzovoorts.
Aantallen
Wanneer er één lange tafel wordt gemaakt is er een max van 12 personen. Wanneer alle tafels los
van elkaar zijn is er een maximum van 20 personen.
Eten en drinken
Eten en drinken is toegestaan wanneer deze door de aanwezige personen is meegenomen. Het is
niet toegestaan om achter de bar of in de keuken te komen. Glaswerk en eetgerei zullen dus zelf
meegenomen moeten worden en ook het opwarmen van eten is niet mogelijk.
Afschrijven
Het afschrijven is alleen mogelijk tussen 08:00 en 17:45! De kantine wordt afgeschreven door de
ergometers D10 t/m D13 af te schrijven. Ook het afschrijven van de kantine zal dus moeten binnen
de verplichte tijdssloten. Zet bij elke afschrijving om welke commissie/gezelschap het gaat!
Looplijnen
Volg voor het gebruik van de kantine altijd de aangegeven looplijnen en protocollen, zoals ze ook
gelden voor een ergometertraining in de kantine.

