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Beste kantinemedewerkers,
Hoewel het verenigingsleven na een moeizame periode langzamerhand weer opstart, houdt het
coronavirus ons allemaal nog in zijn greep. Bijna dagelijks worden we door de overheid en andere
instanties gewezen op de algemene geldende regels:
-

Blijf thuis als je klachten hebt;
Houdt 1,5 meter afstand;
Geen handen schudden;
Niezen en hoesten in de elleboogplooi.

Door de toename van het aantal besmettingen in onze regio heeft het bestuur van RODA ’23 vorige
week reeds besloten dat de horeca van de kantine binnen voorlopig gesloten zal blijven.
Alle activiteiten zullen buiten plaats vinden op het terras met behulp van de beide buitenbarren. Het
terras zal hiertoe worden ingericht en overdekt.
Voor jullie als kantinemedewerkers zijn een aantal extra aandachtspunten:
- Consumpties mogen alleen op het terras, niet op het pad voor de buitenbarren;
- Registreren op het terras is verplicht;
- Zitten op het terras is verplicht;
- Éénrichtingsverkeer voor de bar is verplicht;
- Verzoek zoveel mogelijk om te betalen met PIN
- Alcohol vrije consumpties mogen meegenomen worden langs het veld.
Om een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen, zullen we er samen op moeten toezien dat onze
gasten zich aan deze regels houden.
Indien dit niet of onvoldoende gebeurt zullen we hen hierop moeten aanspreken en verzoeken de
regels te respecteren, mocht je hier bezwaar tegen of moeite mee hebben, laat ons dat dan weten. We
gaan er van uit dat we dit samen met jullie aanpakken!
In de komende tijd zullen leden van het bestuur en de kantinecommissie daarom ook regelmatig
aanwezig zijn om hierin hun bijdrage te leveren.
Namens bestuur,
Myriam van Dongen
Bestuurslid Kantine Zaken

