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CORONA maatregelen m.i.v. 25 september 2021 
 

Wat betekent dit reglement voor TOGO in het algemeen, de kantine en het 
terras? 
 
Algemeen: een aantal basisregels blijven: 

 Bij binnenkomst op het TOGO terrein desinfecteer je de handen. 
 Hoest en nies in de elleboog. 
 Geef niemand een hand. 
 Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. 

Vervallen; de onderlinge afstand van 1,50 meter; wordt nog wel geadviseerd! 
 
Het terras. 
 
Hier kun je je vrij bewegen zonder afstand te houden ; zittend of staand. 
 
Kantine. 
 
In de kantine wordt het volgende onderscheidt gemaakt in de volgende 
categorieën: 

1. mensen die iets komen afhalen aan de bar en dit buiten of direct nuttigen 
en dan weer naar buiten gaan. 

2. mensen die iets komen afhalen aan de bar en dit zittend in de kantine 
nuttigen. 

Bij beide categorieën wordt er bij binnenkomst geen controle gedaan op het bezit 
van een coronabewijs! 
 

Volgens de nieuwe regeling moet er wel een scheiding fysiek aanwezig zijn. Dit 
gebeurd door een tape op de vloer dat vanaf de terrasdeur naar de bar loopt en de 
ruimte rond de statafels met barkrukken. 
 

Met het plaatsnemen binnen het zitgedeelte van de kantine, aangegeven met 
tape op de vloer, verklaard men in het bezit te zijn van een geldig 
coronabewijs in de officiële corona check app/ of een papieren 
coronabewijs./recent negatieve testadvies.  

Controles zullen steekproefsgewijs uitgevoerd worden. 
Bij het niet in het bezit zijn van het hierboven aangegeven bewijs, dien je de 
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kantine te verlaten! 
 

Verder wordt de ruimte voor de bar vrij van meubelen gemaakt en men mag daar 
niet blijven hangen. 
Dus bij het betreden van de kantine door de voor- of de terrasdeur komt men in 
de ruimten waar men even verblijft om iets af te halen aan de bar, gebruik te 
maken van de garderobe/tassenrek en het toilet en dan plaats neemt achter het 
met tape afgezette ruimte of weer naar buiten gaat. Doel van dit is de 
doorstroming te bevorderen. 
 

Overige ruimten zoals de kleedlokalen en MDR.  

Deze kunnen gebruikt blijven worden zonder controle voor alle andere 
sportactiviteiten zoals wedstrijdafhandeling, blessurebehandeling en 
besprekingen,  etc. 
 

Bij slecht weer. 
 

Bij mooi weer zal dit geen probleem zijn, maar bij slecht zoekt tot iedereen een 
afdak of de kantine op. 
Ook dan geldt helaas dezelfde regeling; voor het gedeelte waar gezeten kan 
worden geldt dan vol is vol! En in de ruimte voor de bar kan men alleen kortstondig 
verblijven. 
 

Maar dan zal er gezorgd worden voor een extra afdak net buiten de kantine; deze 
is vijf meter lang!  Alleen als het veel waait wordt deze tent niet opgezet! 
  
Auto. 
 

De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd aangaande het samen 
reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem hier het gezonde 
verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is. 
 

Namens het bestuur. 
Dick Moelker. 
30 september 2021. 
 


