Tips horeca & coronatoegangsbewijs
per 25 sept 2021
Vanaf 25 september kan er weer meer in Nederland. De 1.5 meterregel mag los gelaten worden. Maar
om de verspreiding van het virus verder te beperken en de zorg toegankelijk te houden zijn wel een
aantal voorwaarden van toepassing. Zo is voor het gebruik maken van de horeca binnen een
coronatoegangsbewijs nodig, ook op sportlocaties. Voor de sport zijn enkele uitzonderingen gemaakt
voor niet-horeca gerelateerd gebruik van het clubhuis of de sportkantine.
Vanaf 25 september 2021 mogen clubhuizen, sportkantines en buitenterrassen op sportlocaties open
onder de volgende voorwaarden / adviezen:
• De horeca in clubhuis en sportkantine dient om 00.00 uur gesloten te worden.
• Bij ‘verblijven in de horeca van een vereniging, tennis- of padelcentrum’ geldt dat er een
coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder.
• Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs
worden gecontroleerd (vanaf die leeftijd mag gevraagd worden naar het ID)
• Voor het gebruik van het terras buiten geldt deze verplichting niet.
• Voor het bestellen en afhalen van eten en drinken in het clubhuis of de sportkantine is een
coronatoegangsbewijs ook niet verplicht.
• In geval van ‘doorloop’ naar bijvoorbeeld toilet/kleedkamers is tevens geen
coronatoegangsbewijs nodig als deze via een van de horeca afgescheiden gedeelte te
bereiken zijn
• Er geldt geen maximaal aantal bezoekers.
• Het advies is nog steeds om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, geef elkaar de ruimte.
• Het coronatoegangsbewijs voor horeca binnen is verplicht, ook als binnen de 1.5 meter
afstand gehandhaafd wordt.
Dit geldt zowel voor de verenigingen en centra met een volledige horecavergunning als voor de paracommerciëlen, waarbij de horeca op de sportaccommodatie geen hoofdactiviteit is maar
ondersteunend. Stem met de horeca-eigenaar/ barcommissie af hoe dit op jouw park geregeld wordt.
Op de site van de overheid lees je meer over de maatregelen per 25 september. Op corona.knltb.nl
vind je de specifieke richtlijnen voor tennis- en padelaccommodaties.

Tips coronatoegangsbewijs
Iedereen die ‘verblijft’ in de horeca van het clubhuis of de sportkantine dient een geldig
coronatoegangsbewijs te kunnen tonen.
1. Om eenvoudig de controle op coronatoegangsbewijzen uit te voeren is de app ‘CoronaCheck
Scanner’ beschikbaar. Zie: https://coronacheck.nl/nl/scanner/
2. De bardienstleden kunnen de CoronaCheck scanner op hun eigen telefoon installeren en
gebruiken. Je kunt ook gebruikmaken van een of meerdere aparte 'bar-telefoon(s)' waar je de
scanner op installeert en waarmee de bardienstleden de controle kunnen verzorgen. Zorg dat
deze op een vaste plek achter de bar komt te liggen.
3. De check van het coronatoegangsbewijs kan bij de ingang gedaan worden, maar mag ook
gedaan worden wanneer de persoon in het horeca gedeelte plaats neemt.
4. Bij competitie kun je de aanvoerders van de thuisspelende teams vragen om de app te
installeren en de check te verzorgen.
5. Wijs op drukke momenten een ‘corona verantwoordelijke’ aan die de controle op de
coronatoegangsbewijzen kan verzorgen.
6. Kijk of het mogelijk is om een tent / overkapping te plaatsen op het terras. Als deze aan
minimaal 3 zijden ‘open’ is, geldt het als terras en is geen coronatoegangsbewijs nodig.
Dit kan tevens handig zijn in geval van slecht weer.
7. Kijk of het mogelijk is om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van
de ruimte, zodat de sportkantine of het clubhuis ook zonder coronatoegangsbewijs gebruikt
kan blijven worden voor bijvoorbeeld toegang tot kleedkamers, toiletten en bestuurskamer.
Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet
zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak. Of gebruik een zij- of achteringang om de
bezoekers te scheiden.

Overige tips
1. Probeer de leden zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen die gelden in het
clubhuis, de kantine en/of op het terras en over het gebruik van het coronatoegangsbewijs.
Informeer ze vooraf via de website en de KNLTB ClubApp.
2. Creëer een aantal vaste plekken (bv hygiëne hoeken) waar desinfectiemiddel, doekjes en
handschoentjes liggen. Uiteraard is het aan te bevelen daar een prullenbak bij te plaatsen.
3. Zet prijslijsten neer op de tafeltjes in de kantine en op het terras of hang deze op. De tijd van
leden aan de bar wordt daarmee korter.

4. Maak een punt in de kantine of op het terras waar mensen hun vuile vaat na consumptie
kunnen weg zetten. En zet indien mogelijk daar ook frisdrank- en bierkratten waarin leden hun
eigen flesjes kunnen terugzetten. Op deze manier wordt overmatig contact met vaat
vermeden.
5. Stimuleer leden om alleen met pin (en contactloos) te betalen.
6. Bardiensten
- Zorg zoveel mogelijk voor een vaste groep vrijwilligers die achter de bar staan, die goed op
de hoogte zijn van alle regels en richtlijnen.
- Zorg voor geprinte informatieprocedures over de bardienst en deel deze via de website en de
KNLTB ClubApp.
- Zorg voor keukenrollen en spuitflacons met schoonmaakmiddel bij de bar en in de keuken.
- Hanteer zoveel mogelijk een schoonmaakrooster voor de bar en de barapparatuur. Maak dit
een vast onderdeel van de bardienst.
- Probeer ook andere (eenvoudige) schoonmaak taken onderdeel te maken van de bardienst,
zoals het schoonhouden van het toilet of het afnemen van de tafeltjes.
- Laat bardienstleden zoveel mogelijk met handschoentjes werken (en herkenbare hesjes
dragen voor de zichtbaarheid).
- Indien er geen toezichthouder aanwezig is, regel dan dat iemand met bardienst het eerste
aanspreekpunt is voor corona gerelateerde vragen.

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op corona.knltb.nl vind je altijd
de meest actuele versie van de aanvullende richtlijnen.

