12 juni 2020
Geachte REC Clublid.
Na een sluitingsperiode sinds 13 maart 2020 ten gevolge van de Covid-19 pandemie zal ons Clubhuis
heropenen op dinsdag 16 juni vanaf 14u onder strikte veiligheidsvoorwaarden.
Openingstijden: dinsdag: 14:00 – 22:00 (geen maaltijden mogelijk)
woensdag t.m. zondag 12:00 – 24:00 (maaltijden mogelijk – graag reserveren)
maandag: Clubhuis gesloten
De gezondheid van ons personeel en van onze bezoekers hebben prioriteit vandaar dat volgende
maatregelen zullen gelden (zie ook de achterkant van deze brief).









Blijf a.u.b. thuis als u ziek bent.
Het Clubhuis is enkel toegankelijk voor de leden van onze vereniging.
Elke bezoeker wordt verzocht de Overheidsmaatregelen ter voorkoming van Covid-19 strikt op te volgen.
Ontsmet regelmatig uw handen, ook bij binnenkomst en na ieder toilet bezoek.
Slechts 1 persoon per toilet is toegestaan respecteer de 1.5m afstandsregel en wacht buiten de toiletten.
Maaltijden en dranken worden steeds zittend geconsumeerd.
Aan de toog staan en / of zitten is NIET toegestaan. Verplaatsingen tussen tafels zijn niet toegestaan
(iedereen blijft in zijn tafel bubbel).
Aan ouders vragen we om hun kinderen niet ‘binnen-en-buiten’ te laten lopen

Indien onze twee personeelsleden gelijktijdig aanwezig zijn voor drankbedeling gelden de Overheids
maatregelen m.b.t. bediening aan tafel.
Indien slechts éen personeelslid aanwezig is voor drankbedeling gelden de eenmanszaak maatregelen:
 Er mag dan aan de pre-toog besteld, afgehaald en betaald worden steeds op afstand van +1.50m
 De pre-toog afhaal- en de terugbreng- plekken zullen duidelijk aangegeven worden.
 Per tafel wordt een tafelverantwoordelijke aangeduid: hij/zij bestelt en haalt op aan de pre-toog.
 De te volgen route en de doorgangzones zullen aangeduid zijn.
De betaling gebeurt bij voorkeur steeds elektronisch of contactloos.
We kunnen Covid-19 enkel verslaan als we allen onze verantwoordelijkheid nemen.
Ik reken op uw begrip en constructieve medewerking om de gezondheid van eenieder te vrijwaren.
Met Vriendelijke Groet,
Stefan Weckx,

Voorzitter Royal Esso Club vzw.
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