ALGEMEEN PROTOCOL VOOR ALLE LEAGUES.
ALS JE KLACHTEN HEBT BLIJF DAN THUIS EN ZET EEN RESERVE SPELER IN.
We kunnen per 1 september weer bowlen in competitie verband, maar het Covid 19 (corona virus) kan nog
onder ons zijn. Als voorzorgsmaatregel hebben het bestuur van Bowling Vereniging Haarlemmerliede en het
management van De Zoete Inval een protocol opgesteld voor alle leagues
De maatregelen zijn verdeeld in twee onderdelen nl: Bowling gedeelte en het horeca gedeelte.
BOWLING GEDEELTE :
 Bij binnenkomst zullen de teams worden opgevangen in de Hans Brinker zaal, welke 45 minuten
voor aanvang zal worden geopend, de league voorzitter zal de teams naar de banen sturen. Na afloop
bepaald het management of de uitslagen in de bowling bekend gemaakt worden of in de Hans
Brinker zaal.
 De trio leagues spelen 3 games op een baan. Er wordt niet gewisseld van baan.
 De Vijfmans spelen in twee Shifts en Amerikaans systeem.
 Dit zal per periode geëvalueerd worden.
 Geen lichamelijk contact (geen high five of box).
 Er zijn alleen spelers in de spelersruimte toegestaan zijn die bowlen op dat moment, dus geen andere
mensen.
 Kom niet aan andermans materiaal.
 Zorg dat de ruimte achter de spelersruimte vrij blijft zodat de bediening van De Zoete Inval daar kan
lopen en de bestellingen achterop kan zetten. De bediening komt de eerste bestelling opnemen en de
volgende bestelling kunt u met de tablet bestellen. Weet u niet weet hoe dat moet vraag dan aan de
bediening of LV hoe het werkt. Ook is het van belang dat de ruimte achter de spelersruimte vrij is
om zo de ruimte te hebben om een storing door te geven aan het personeel van De Zoete Inval of
naar de wc te gaan.
 Als u naar de baan gaat om te gooien houdt rekening met degene die van de baan komt of naast u
staat op de baan
 Corona-richtlijnen van het huis kunnen strenger zijn dan de landelijke richtlijnen. In dat geval
gelden de richtlijnen van het huis.
 Zodra u het horeca gedeelte betreedt gelden de onderstaande regels.
HORECA GEDEELTE :
Corona maatregelen De Zoete Inval
- Heeft u gezondheidsklachten dan verzoeken wij u om thuis te blijven;
- Bij binnenkomst kunnen wij triage uitvoeren. Indien er veel gasten tegelijkertijd aanwezig zijn, dan
zijn wij namelijk hiertoe verplicht. Wij hopen uw begrip in deze situatie;
- Bij binnenkomst verzoeken wij u om uw handen te desinfecteren;
- In het bowlingrestaurant en bar zijn de tafels en stoelen op 1,5 meter opgesteld. Wij vragen u deze
opstellingen te respecteren en niet zelf met tafels en stoelen te gaan schuiven;
- In onze accommodatie zijn stickers en aanduidingen geplaatst die u helpen herinneren om de 1,5
meter afstand te bewaren;
- Wij vragen aan al onze gasten zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en eventuele
aanwijzingen van het personeel op te volgen.
Als iedereen deze maatregelen in acht neemt kunnen we weer bowlen, maar
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