
Welkom bij Sporting West/Bonarius.com! 
Hieronder staan de belangrijkste maatregelen van AKC Sporting 

West/Bonarius.com in verband met het coronavirus. 
 

1. Houd je aan de basisregels van de overheid: 
● Blijf thuis bij klachten en laat je testen; 
● Houd 1,5 meter afstand van anderen; 
● was vaak je handen en hoest en nies in uw elleboog;  
● vermijd drukte, ga weg als het druk is. 

 
2. Bij aankomst registreer je jouw gegevens via de QR-code of via sportingwest.com/checkin en 

geef je aan gezond te zijn; 
 
3. Volg altijd de aanwijzingen van de Corona-coördinator, de barvrijwilligers en bestuursleden op;  
 
4. Op het terras en in de serre zit je na reservering ter plekke op een stoel of barkruk en houd je 

1,5 meter afstand van elkaar, ook als je geen eten en drinken nuttigt; 
 
5. Buiten terras mag je staan op 1,5 meter van elkaar en ook eten en drinken nuttigen; 
 
6. Maak zelf het meubilair op het terras, in de serre of de kleedkamer schoon; 
 
7. Volg in het clubhuis de verplichte looproute; 
 
8. Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen en zingen; 
 
9. Desinfecteer je handen bij het betreden van het clubhuis, het veld en de kleedkamers; 

 
10. Betaal zoveel mogelijk met pin; 

 
11. Zet het glaswerk in de daarvoor bestemde bakken; 

 
12. Op wedstrijddagen is het clubhuis tot 22.00 open; 

 
13. Supporters wordt bij slecht weer dringend geadviseerd niet naar de wedstrijden te komen 

gezien de beperkte overdekte plekken;  
 
14. Gebruik je gezonde verstand en spreek anderen indien nodig aan op hun gedrag. 

 
Indien men klachten heeft of zich niet aan de maatregelen houdt, heeft Sporting West/Bonarius.com 
het recht om de toegang tot de accommodatie te weigeren of de accommodatie te sluiten. 
Deze maatregelen voorkomen boetes voor jezelf e/o de vereniging en voorkomt permanente sluiting 
van de accommodatie door de overheid. 


