
 

 

CORONA-MAATREGELEN VOOR DE HORECA VAN GOLFCLUB GAASTERLAND 

 

Het clubgebouw kent een tijdelijke ingang aan de oostzijde van het terras. De 
looproute langs bestelpunt, kassa en uitgiftepunt loopt naar de terrasdeur aan de 

westzijde die als uitgang van het clubgebouw en als toegang tot het terras dient.  

De hoofdingang wordt slechts gebruikt als uitgang, en ook de achterdeur van het 
gebouw wordt als uitgang gebruikt.  

De keuken wordt alleen gebruikt door de gastvrouw/heer en met name voor het 

reinigen van de vaat. 

Kleedkamers, bestuurskamer, wedstrijdkamer en magazijn zijn afgesloten. 
 

Op de plattegrond van het clubgebouw is een route zodanig gemaakt dat er sprake is 

van éénrichtingsverkeer. De route door en rond het gebouw is door middel van 
belijning en pijlen aangeven. 

Bij het bestelpunt, de kassa, het uitgiftepunt en de toiletten zijn wachtlijnen 

aangebracht. 
 

Bij de toegang van het terras staat het maximum aantal van 22 terrasbezoekers 

aangegeven. Er zijn alleen zitplaatsen. De maximale groepsgrootte is 10 personen, 

1,5 m afstand dient steeds gerespecteerd te worden met uitzondering van 
samenwonende gezinsleden. 

 

EHBO materialen en AED zijn beschikbaar. 
 

De dienstdoende Marshal is de corona-verantwoordelijke en ziet toe op naleving van 

de regels. 

 
Er wordt gewerkt een reserveringssysteem met starttijden, per 10 minuten mogen 

maximaal 3 personen de baan in. 

De spelers mogen maximaal 15 minuten van te voren aanwezig zijn en moeten zich 
10 minuten voor het starten melden bij de tee van hole 1. Indien men een consumptie 

wil gebruiken alvorens men start mag men zich 20 minuten eerder op het terras en bij 

het bestelpunt melden. 
 

Bij het verlaten van de baan, gemiddeld 105 minuten na start, mag men opnieuw het 

terras bezoeken en kan men zich melden bij het bestelpunt. Alles bij elkaar zijn altijd 

minder dan 30 mensen in het gebouw of op het terras aanwezig. 
  

Omdat er gewerkt wordt met reservering en starttijden kan de gastheer/vrouw precies 

zien wie zich bij het bestelpunt kan melden. Bij het bestelpunt wordt het 
controlegesprek gevoerd en gevraagd naar gezondheid en symptomen van corona 

besmetting. 

 
Bij de ingang van het terras en bij het bestelpunt hangen posters met hygiëne 

maatregelen 

Bij de ingang, de betaalterminal en de uitgangen staan op tafels desinfectiemiddelen. 

 
De toiletten zijn alleen via de eenrichtingsroute te bezoeken, de toiletten, klinken en 

handenwasgelegenheden worden elke drie uren schoongemaakt en alle gasten wordt 

verzocht voor en na het toiletbezoek de wc-bril en klink schoon te maken. 
 

De kassa wordt bediend door het gastheer/vrouw, is afgeschermd door plexiglas en 

wordt regelmatig gereinigd met desinfecterende spray.  



 

 

De bestelling wordt bij de uitgifte klaargezet en de gast brengt bij het verlaten van 

het terras de vaat en het afval bij het inname punt. Daarna meldt hij/zij zich af. 

 
Er zijn wachtstrepen voor de kassa/ uitgifte als ook voor de toiletten. 

Alleen dranken en voorverpakte versnaperingen worden verstrekt, de keuken wordt 

slechts gebruikt voor de afwas. De horeca is (maximaal) van 09.00 tot 21.00 uur 
geopend 

Er worden alleen onderlinge wedstrijden gespeeld waarbij hetzelfde reserverings- en 

startsysteem geldt. 

 
In het geval dat er gewerkt wordt door de cliënten van de JP van den Bentstichting 

zijn er een begeleider en een client achter de bar, een client houdt zich bezig met de 

andere werkzaamheden zoals afwas, opruimen en schoonmaken van de wc’s. 
In het geval barvrijwilligers wordt gewerkt in shifts van vier uur, waar bij men de 

taken van elkaar overneemt. 

 
Procedure Gasten en gastvrouw/heer: 

 

Gast meldt zich aan via E-golf4U voor een starttijd golf. 

 
De gast mag maximaal 30 minuten voor de starttijd en/of na het voltooien van de 

speelronde het terras bezoeken en kan aansluiten in de rij voor het bestelpunt met 

inachtneming van 1,5 m afstand. Wachtstrepen staan op de vloer. 
 

Bij het bestelpunt stelt de gastvrouw/heer de volgende vragen: 

 

 a. Voelt u zich gezond 
 b. Heeft u last van verkoudheidsklachten, hoesten, koorts of benauwdheid 

  

Bij antwoorden ja en neen wordt de gast in het clubhuis en op het terras toegelaten. 
 

De gastvrouw/heer herinnert de gast aan de noodzaak 1,5 m afstand te houden, alle 

met de hand  aangeraakte oppervlakken te desinfecteren en om regelmatig de handen 
de wassen en te desinfecteren. 

 

De gast formuleert zijn bestelling aan de hand van een goed zichtbaar opgehangen 

lijst met producten en prijzen. Er worden uitsluitend dranken en verpakte 
versnaperingen verstrekt. 

 

De gastvrouw/heer brengt de bestelling in op het kassasysteem. 
De gast houdt zijn NGF-pas-barcode voor de scanner of betaalt met pin. 

De pinautomaat wordt regelmatig gedesinfecteerd 

De gastvrouw/heer maakt de bestelling gereed (draagt wegwerphandschoenen) 
De gastvrouw/heer zet de bestelling op het plateau van het afhaalpunt 

De gast haalt de bestelling af 

Na consumptie brengt de gast de kopjes, glazen en flesjes naar het innamepunt. 

De gast meldt zich af. 
De gastvrouw/ heer ruimt het innamepunt af en verwerkt dit in de afwasmachine. 

 

Als er geen spelers meer in de baan zijn of om 21.00 uur sluit de gastvrouw/heer het 
clubhuis volgens protocol en activeert het alarm. 


