
Barbezetting corona taken. 
 
Er zijn steeds 2 hosts ingeroosterd. Deze verzorgen de plaatsing en reservering 
van de zitplaatsen. 
 
Er zijn geen staanplaatsen op terras of binnen. 
 
Gebruik je gezonde verstand! 
Houd onderling 1,5 meter afstand. 
Was regelmatig je handen. 
Maak nooit fysiek contact met een klant of elkaar. 
De bar is breed genoeg om 1,5 meter afstand t.o.v. een klant te houden. 
 
Houd iemand geen afstand of zich anderszins niet aan de regels dan geldt 
maximaal 1 keer waarschuwen en anders vertrekken. Informeer een host of 
doe dit samen. 
 
Staanplaatsen zijn er uitsluitend langs de velden. De verticale delen van het 
veldhekwerk staan 2 meter uit elkaar. Laat toeschouwers die als hulp gebruiken 
bij het zoeken van een plekje. 
 
Voor zitplaatsen binnen geldt dat vanaf het laatste fluitsignaal tot max 1,5 uur 
daarna bij wedstrijden van MB1 deze niet gereserveerd kunnen worden door 
anderen dan spelers van MB1 en hun tegenstander. Dit maakt gezamenlijk 
lunchen van deze teams mogelijk. 
 
Sporters zijn tot zij het veld betreden en direct bij het verlaten van het veld ook 
verplicht de regels na te leven van toeschouwers. 
 
We onderscheiden de volgende rollen: 

1. Productie, koffie, thee, frisdranken en snoep. 
Maak of pak de bestelde consumptie en plaats deze met de bestelbon op 
de serveerwagen. 

2. Kassa, bestelling opnemen 
Neem de bestelling op en reken deze af. 

 Leg de bestelbon klaar voor productie en/of keuken 
Verwijs klant naar afgiftepunt 

3. Uitgiftepunt 
Neem de bestelling en de bestelbon van de serveerwagen en plaats deze 
op de bar. Klant pakt daar zijn bestelling en vult aan met 
theezakje/suiker melk etc.  



Wijs klant op terugbrengpunt buiten 
4. Keuken inclusief vaatwasser 

Neem bestelbon en maak deze gereed. Breng gereed product naar 
afgiftepunt een plaats dit op de bar.  
Verzorg eventuele afwas. 

5. Opruimen en reinigen 
Reinig tafels, krukken, bar, deurkrukken, pinautomaat regelmatig. 
Loop rond en verzamel afval en niet teruggebrachte vaat. 
Onderhoud het terugbrengpunt. 
Verzorg de host regelmatig met koffie of thee. 

 
 

 

Handig om te weten! 
 
Bij de buitendeur van de kleedkamers vind je onze AED, Ice-packs en EHBO-
trommel 
 
Corona-coördinator,  Hein Potze,  tel. 06-11 36 30 31 
 
Bestuur HVA 
Voorzitter,   Piet de Lange,  tel. 06-50 51 73 36 
Secretaris,   Danielle Boer,  tel. 06-18 97 11 12 
Penningmeester,  Marco Streefland,  tel. 06-20 12 92 91 
Technische Zaken,  Jeroen Campman,  tel. 06-13 59 67 43 
Lid,     Sipko Biemold,  tel. 06-50 28 01 17 


