
 
 

Richtlijnen en werkwijze tijdens de bijeenkomsten V5.0 

Onze locatie is: 

Bowling en Partycentrum “De Kruitmolen” (Grand Café) 

Kruitmolenlaan 129, Middelburg 

 

Algemene richtlijnen: 

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen en dergelijke).  

Aanmelden voor de bijeenkomst via mail, Whatsapp of telefoon is verplicht! 

Ieder draagt eigen verantwoording voor gebruik van beschermende middelen, zorgt voor schoonhouden van zijn werkplek, 
de 1.5 meter afstand regel en is op de hoogte van de regels gesteld door het RIVM. Mondkapjes zijn verplicht tijdens 
verplaatsingen in de ruimte. Hoesten in je elleboog. 

Opbouw op locatie: 

De opbouw van de bijeenkomst kan worden begonnen op vrijdagavond indien de locatie beschikbaar is vanaf 19:00. Hierbij 
wordt de medewerking gevraagd van een aantal vrijwilligers. 

Na beëindiging van de bijeenkomst wordt de locatie opgeruimd en netjes achter gelaten. 

Inschrijfprocedure van een reparatie: 

Bezoekers houden ten alle tijden 1.5 meter afstand, dragen een mondkapje en volgen de richtlijnen gesteld door het RIVM. 
Deze maken we nog een keer extra kenbaar via een Roll-Banner en/of posters. De belijning brengen wij  of is door de 
eigenaar aangebracht en de looproute is aangegeven met pijlen. 

De gastvrouw/man ontvangt aan een tafel op het terras met tenminste 1.5 meter tussenruimte de bezoeker met hun 
reparatie. Doet de gezondheidscheck. De bezoeker kan de handen van te voren desinfecteren door gebruik te maken van 
handgel die door ons ter beschikking wordt gesteld, vult in en ondertekent het inschrijfformulier. Er wordt gebruik gemaakt 
van een breng/haal systeem en wordt er in samenspraak met de bezoeker een tijdvak afgesproken van afhalen. De 
inschrijftijd van reparaties is van 10:00 tot 13:00. Ophaaltijd is van 13:30 tot 15:00. Dit in verband met uitloop van 
reparaties en ophaaltijden en drukte te vermijden. 

Het afrekenen gaat contactloos evenals de donaties. Mocht er toch met contant geld betaald worden vragen wij de 
bezoeker dit zelf in de bus te deponeren. 

 

WIJ REKENEN OP JULLIE BEGRIP EN MEEDENKEN! 

SAMEN KOMEN WE DEZE PERIODE GEZOND EN REPAREREND DOOR!!! 


