
Coronaprotocol TCW  
 

1. TCW houdt zich aan de NTFU-richtlijnen. Er mag vanaf 1 juli weer in groepen gefietst worden. 

Het bestuur adviseert de groepen te beperken tot maximaal 8. 

2. Het clubhuis gaat na 1 juli 2020 elke zaterdag vanaf 13.00 uur open. Dus niet voor de koffie en 

ook niet op dinsdag. 

3. Kom alleen naar het clubhuis als je gezond bent. Kom niet als je huisgenoten klachten of koorts 

hebben. Bij twijfel: kom niet. 

4. Alle aanwezigen in en bij het clubhuis dienen zich te houden aan de coronamaatregelen van de 

overheid. We verwachten dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt zodat we niet voor 

boetes komen te staan die we bij jullie moeten doorberekenen. 

5. Iedereen ontsmet bij binnenkomst de handen met de gel die in de hal staat of door de handen 

met zeep te wassen bij het toilet. 

6. Het clubhuis is (en blijft!) zodanig ingericht dat het mogelijk is om 1,5 m afstand te houden en er 

zijn duidelijke looproutes en markeringen. Hierdoor kunnen naast het barpersoneel maximaal 19 

mensen in de zaal aanwezig zijn op de aangegeven zitplaatsen. 

7. Een lid van het bestuur houdt toezicht op het naleven van de regels en maakt de tafels schoon bij 

vertrek zodat er weer iemand kan komen zitten.  

8. Bij vertrek verlaat men het pand via de nooduitgang. 

9. Naast de 18 personen binnen mogen er leden op het terras zitten met inachtneming van 1,5 m 

afstand van elkaar. Hier gelden de regels die ook op caféterrassen gelden. Stoelen kun je halen 

uit de berging achter het clubhuis.  

10. De damestoiletten zijn tijdelijk niet in gebruik. In plaats daarvan is het toilet in de hal beschikbaar 

voor dames. Alle tussendeuren staan open, zodat mensen die naar of van de toiletten komen 

elkaar kunnen zien. Wie de toiletten wil bezoeken, loopt via de nooddeur naar buiten en gaat 

daarna weer door de voordeur naar binnen. 

11. Bestellen aan de bar gebeurt met inachtneming van de nodige afstand tot de barkeeper en tot 

elkaar; betalen gebeurt alleen met pin. 

12. In verband met de beperkte ruimte achter de bar staat wekelijks slechts één persoon achter de 

bar. 

Dit protocol is vastgesteld door het bestuur van TCW op 12 juni 2020.  

Laatste aanpassing: 29 juni 2020 


