Opening van de horeca bij Golfclub de Hoge Kleij
Gastvrijheid kent geen grenzen echter, in corona tijd zijn er helaas wel strenge regels
Vanaf 1 juni, 12.00 uur, mag ook onze horeca weer gasten gaan ontvangen. Patric en zijn
medewerkers hebben er zin in om na twee en een halve maand de leden van onze
vereniging weer welkom te heten in het clubhuis.
Zoals inmiddels bekend, zijn er door de overheid strenge voorwaarden gesteld aan de wijze
waarop horeca mag functioneren.
Het is van groot belang dat alle leden zich stipt houden aan de regels zoals deze zijn
opgelegd.
De gemeentelijke overheden controleren de naleving van alle regels regelmatig en
overtredingen door individuele leden kunnen leiden tot boetes of, erger nog, sluiting van de
baan of de horeca.
Wie wil dat op zijn of haar geweten hebben?!
In deze mededeling willen wij u meenemen in de spelregels die wij zullen moeten hanteren
bij het gebruikmaken van het clubhuis en het terras.
Wij beschrijven de regels zo uitgebreid mogelijk waardoor wij hopen op begrip en
medewerking van u allen bij het na leven van de regels.
Nadrukkelijk geven wij hier aan dat de horeca medewerkers door het bestuur gerechtigd zijn
om leden die de regels overtreden hierop aan te spreken en bij herhaling hier bij het bestuur
melding van te doen.
Er hangt simpelweg te veel af van het naleven van alle voorschriften.
Bezoek aan het clubhuis
Het clubhuis is uitsluitend geopend voor het gebruik maken van de horeca; de kleedkamers
zullen tot nader order gesloten blijven. Tevens is het tot nader order niet mogelijk om niet
leden als gast uit te nodigen voor een bezoek aan onze horeca.
Om praktische redenen is het niet mogelijk om, vooraf gaand aan een rondje golf, in het
clubhuis te verzamelen.
De algemene regel is dat er niet meer dan 30 leden tegelijk in het clubhuis mogen verblijven
en dat te allen tijde de afstand regel (1,5 mtr.) wordt nageleefd. Alle aanwezigen in het
clubhuis dienen op een stoel plaats te nemen; staand verblijven is niet toegestaan. Direct
na binnenkomst moeten de handen worden gereinigd ; hiertoe staat een hygienebar bij de
entree van het clubhuis.
Er zijn looprichtingen in het clubhuis aangegeven welke u in acht moet nemen. Dit betekent
ongetwijfeld dat er extra, op het oog onlogische, meters zullen moeten worden afgelegd.
Echter, op de 6,5 km van onze 18 holes stelt dat volgens ons niets voor.
Om gebruik te kunnen maken van de horeca in de clubzaal zal vooraf gereserveerd moeten
worden. Bij het aannemen van de reservering zullen gezondheidsvragen worden gesteld
welke bij de reservering zullen worden aangetekend.
Reserveren kan telefonisch of voorafgaand aan uw golfrondje echter alleen zolang er
zitplaatsen beschikbaar zijn
Het is helaas niet anders; wie het eerst komt, die het eerst maalt.
De opstelling van het meubilair is conform de geldende richtlijnen. Bij een tafel voor 2
personen is geen onderlinge afstand van toepassing.

Bij tafels voor 3 of 4 personen is onderlinge afstand van 1,5 mtr. noodzakelijk. De afstand
tussen de verschillende tafels is steeds tenminste 1.5 mtr.
Nadrukkelijk wijzen wij er op dat uitsluitend de horeca medewerkers het meubilair mogen
verplaatsen; ga dus niet zelf met meubels sjouwen om een “leukere” opstelling te maken.
In de voor ons liggende periode zal de horeca kaart beperkt zijn. De omloop snelheid van
producten zal lager zijn door de beperking in het aantal gasten. Het is daarom dan ook beter
om met een beperktere en daarmee minder diverse voorraad te werken.
Het horeca team zal op de gebruikelijke wijze de bestelling opnemen en aan uw tafel
uitserveren.
Bezoek aan het terras
Voor een bezoek aan het terras gelden minder strenge regels.
De algemene regels voor terras bezoek zijn ; houd u aan de aangegeven looprichting en
plaatsnemen op een stoel is verplicht. Ook hier geldt dat voor het plaatsnemen op het terras
eerst de handen moeten worden gereinigd. Hiertoe is een hygienebar beschikbaar.
Voor een bezoek aan het terras is geen reservering noodzakelijk. Echter, het terras is
uitsluitend toegankelijk zolang er stoelen beschikbaar zijn. Zijn er geen lege stoelen dan
mag u niet het terras op gaan.
Ook op het terras zijn de meubels conform de geldende richtlijnen geplaatst.Bij een tafel
voor 2 personen is geen onderlinge afstand van toepassing. Voor tafels van 3 of 4 personen
is de onderlinge afstand van 1,5mtr. noodzakelijk. De afstand tussen de verschillende tafels
is steeds tenminste 1.5mtr.
Voor het terras geldt evenals voor het clubhuis dat uitsluitend de horeca medewerkers
meubilair mogen verplaatsen. Ook hier dus; ga niet zelf sjouwen met meubels om een
“leukere” opstelling te maken.
Voor zowel terras als clubhuis doen wij een beroep op uw solidariteit; probeer uw
bezoek aan de horeca enigszins te beperken opdat ook andere leden van de
faciliteiten gebruik kunnen maken.
Alvast dank voor uw medewerking.

Samengevat:
Richtlijnen bij opening horeca Golfclub De Hoge Kleij
Clubhuis
- Clubhuis uitsluitend open voor horeca; kleedkamers blijven gesloten.
- Reserveren verplicht; telefonisch of fysiek voor het rondje golf.
- Niet verzamelen in het clubhuis voor een rondje golf
- Handen reinigen bij binnenkomst
- Maximal 30 gasten aanwezig
- Uitsluitend zitplaatsen
- 1.5mtr afstand houden
- Volg aangegeven looproute
- Geen veranderingen aanbrengen in plaatsing meubilair
Terras
- Handen reinigen bij binnenkomst
- Uitsluitend zitplaatsen
- Terras uitsluitend betreden zolang er zitplaatsen vrij zijn
- Geen verandering aanbrengen in plaatsing meubilair.
Wij rekenen op uw solidariteit bij het gebruik maken van de horeca faciliteiten.
Beperk uw verblijf enigszins, zodat ook andere leden gebruik kunnen maken van het
clubhuis of het terras.
De horeca medewerkers mogen de leden aanspreken op het naleven van de regels!
De openingstijden zijn:
08.30 – 22.00 uur; keuken sluit om 21.00 uur

