
 
 

Checklist OKS-vzw  
 
BAR OKS-vzw te Dworp 
 

 

1. CHECKLIST BEZOEKERS BAR TE DWORP 
 

� Reserveer jouw zitplaats in de bar. 
� Vooraf reserveren is verplicht. 
� Inschrijvingen worden geregistreerd tot 12u00 op de reservatie-dag. 
� Door deze reservatie te maken, ben je ook geregistreerd dit is verplicht in de horeca. 
� Jouw reservatie is geldig voor max 2 personen 

- Dus je kan met twee personen aan één tafel zitten 
� Het trainend lid moet niet registreren voor de bar 

- Deze is reeds geregistreerd via lesreservatie. 
� Je kan pas de bar betreden als de les reeds begonnen is. 
� Je zal de bar moeten verlaten 5 min voor de les beëindigd is. 
� Handen ontsmetten/wassen bij het betreden van de sportlocatie. 
� Draag een mondmasker bij het betreden van de sportlocatie, in de gangen en bar (vanaf 12 jaar) 
� Zodra je zit in de bar mag je jouw mond/neus masker afdoen. 
� Sta je recht draag je onmiddellijk terug jouw mond/neus masker. 
� Consumeren is niet verplicht maar onze clubkas kan het wel gebruiken en zal jou dankbaar zijn. 
� Een OKS-vzw vrijwilliger zal de bestelling komen opnemen. 
� Handen ontsmetten/wassen bij het verlaten van de locatie. 
� Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet om uit te rusten of te socializen. 
� Ben je ziek, blijf thuis en ga naar de dokter. 

 
2. CHECKLIST VOOR ONZE ACTIEVE LEDEN-SPORTERS +12 jaar  
� Het trainend lid +12 jaar kunnen na de les onze bar bezoeken 
� Vooraf reserveren voor de les is verplicht en zo is jouw aanwezigheid in de bar ook geregistreerd. 
� Je kan pas de bar betreden na de les. 
� Handen ontsmetten/wassen bij het betreden van de bar. 
� Draag een mondmasker bij het betreden van de sportlocatie, in de gangen en bar (vanaf 12 jaar) 
� Zodra je zit in de bar mag je jouw mond/neus masker afdoen. 
� Sta je recht draag je onmiddellijk terug jouw mond/neus masker. 
� Consumeren is niet verplicht maar onze clubkas kan het wel gebruiken en zal jou dankbaar zijn. 
� Handen ontsmetten/wassen bij het verlaten van de locatie. 
� Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet om uit te rusten of te socializen. 
� Ben je ziek, blijf thuis en ga naar de dokter. 

 
3. CHECKLIST VOOR VRIJWILLIGERS IN DE BAR  
 

� Kom als vrijwilliger tijdig “15 min voor de les begint” aan. 
� Handen ontsmetten bij het betreden van de sportlocatie. 
� Draag een mondmasker bij het betreden van de sportlocatie, in de gangen en in de bar. 

- Ook bij bediening.  



- Alleen als je zelf neerzit op een veilige afstand kan je jouw mondmasker afzetten. 
� 10 minuten voor de les van start gaat, gaan de deuren open voor de geregistreerde leden. 
� De bar gaat pas open als de les gestart is. 
� De bar is alleen open voor ouders/bezoekers die vooraf geregistreerd hebben. 
� Leden +12jaar kunnen de bar betreden na hun les. 
TAAK 
� Minstens één vrijwilliger/trainer ontvangt, begroet en registreert de deelnemers. 

- Hou afstand  
- Draag een mondmasker. 
- Vraag de sporter om zijn handen te wassen of te ontsmetten. 

� Als de les gestart is kunnen de geregistreerde ouders/bezoekers onze bar betreden.  
� Controleert/vraagt of de ouders/bezoekers hun handen gewassen of ontsmet hebben. 
� Duid hun aanwezigheid aan op de lijst. 
� Geef hun een zitplaats (willekeurig) in de bar. 

- Zodra de ouders/bezoekers neerzitten mogen deze hun mondmasker afdoen. 
� Vanaf nu kan je de ouders/bezoekers bedienen. 
� 5 minuten voor het einde van de les vraag je de ouders/bezoekers om de bar en de sportzaal te 

verlaten. 
� Vanaf nu kan je de tafels ontsmetten. 
� Indien er een volgende les volgt, herhalen we deze werkwijze. 

 
4. STAPPENPLAN BIJ ZIEKTE  

� Ben je ziek, blijf thuis 
� Wordt je ziek tijdens jouw bezoek: 

- Zal je de locatie onmiddellijk verlaten. 
- Bij symptomen die ook voorkomen bij het Coronavirus zal je onmiddellijk naar de huisarts 

gaan, 
- Breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte van deze consultatie, zo kunnen wij indien 

nodig andere en noodzakelijke stappen ondernemen.  
� Wordt je ziek na jouw bezoek aan onze bar: 

- Vragen wij om de vorige stappen te ondernemen 

De lesgever/coördinator controleert het naleven van de veiligheidsmaatregelen. Hij/zij zal je aanspreken 
ingeval van ongepast gedrag of bij overtreding van de regels. 

 
 

Controleer het naleven van de maatregelen. Spreek de leden aan op ongepast gedrag bij overtreding 
van de regels. 

 
 


