Corona coördinator op trainingsavonden
Clubhuis blijft gesloten!
Kleedkamers blijven gesloten!
Uitzondering is de eerste kleedkamer waar een ieder zijn of haar waardevolle spullen mag
neerleggen.
Sluit de buitendeur van de kleedkamers af als je gaat trainen!
Alleen de corona coördinator mag in het clubhuis om:
- Sleutels te pakken
- Indien nodig schoonmaakmiddelen te pakken in de kast naast het toilet
- Drankjes te verzorgen
Let op dat je alleen zaken in het clubhuis aanraakt wat noodzakelijk is omdat je alles was je
hebt aangeraakt moet schoonmaken voor dat je vertrekt.
Je mag geen gebruik maken van de toiletten in het clubhuis!
Doe het clubhuis dan ook altijd op slot.
De te gebruiken schoonmaakmiddelen kun je vinden in het schoonmaakhok in de laatste
kleedkamer (sleutel zit aan het blok).
Check of er voldoende zeeppompjes en tork doekjes in de toiletten aanwezig zijn.
Korfbalmateriaal pakken en deze schoonmaken met allesreiniger en papier.
Geen desinfectie gebruiken voor de ballen.
Per ploeg kinderen in de toiletten op de gang handen laten wassen.
Desinfectie neerzetten bij opgang naar de velden.
Na de training:
Korfbalmateriaal schoonmaken met allesreiniger en papier.
Na de laatste training:
Schoonmaken van alle fonteinen, deurkrukken en de gebruikte toiletten.
Gang en toiletten vegen en daarna dweilen met emmer en mop welke in het clubhuis liggen.
Emmers en dweil(mop) uitspoelen en in keuken zetten.

Eten en drinken
Het is niet toegestaan dat iemand anders dan de corona coördinator het clubhuis betreedt.
Dit om te voorkomen dat het gehele clubhuis moet worden schoongemaakt aan het eind van
de avond.
Doe de deuren dan ook altijd op slot.
De corona coördinator mag drankje verzorgen voor de overige aanwezigen.
Let op!
1. Er kan niet afgerekend worden dus drankjes op een “bonnetje” in de kassa zetten
2. Er mag alleen maar gezeten worden op het terras. Buiten het terras mag een ieder
staan.

3. Maak alles wat je hebt aangeraakt schoon (koelkasten etc) bij vertrek

