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Tijdelijk reglement i.v.m. activiteiten tijdens COVID-19 (Corona) 
 
Alle officiële stukken en reglementen zijn nog van kracht. Het bestuur vult dit aan met de volgende 
regels, omdat wij momenteel in een bijzondere situatie met elkaar leven.  
 
Om het voor elkaar zo veilig mogelijk te houden is het belangrijk om het volgende in acht te nemen:  
 

1. Toegang kan alleen verkregen worden door het maken van een reservering. Zonder 
reservering, het tonen en het inleveren van de ticket kan er geen toegang gegeven worden 
tot de activiteit.  

2. Er dient per activiteit gereserveerd te worden.  
3. Er is een verschil tussen een "individuele ticket" en een "huishouden ticket".  
4. Een "huishouden ticket" kan alleen aangevraagd worden voor mensen die op hetzelfde adres 

wonen en samen de activiteit willen bezoeken.  
5. Zonder activatie door een mail te sturen naar info@wijkstadsdenenn.nl is het huishouden 

ticket niet geactiveerd en niet geldig. Aantal personen, adres en de volledige namen dienen 
per mail doorgegeven te worden.  

6. Alle gegevens dienen volledig ingevuld te worden.  
7. Wanneer je als individuele bezoeker bij elkaar wil zitten. Dien je dit vooraf aan te geven via 

info@wijkstadsdennen.nl.  
Er wordt dan een plaats ingericht met voldoende afstand.  

8. Zonder reservering geen toegang tot de activiteit.  
9. Bij binnenkomst wordt er gebruik gemaakt van desinfectie. Blijf je handen wassen! 
10. Er wordt verzocht om zo min mogelijk te lopen.  
11. Consumpties en afrekenen zal aan tafel plaats vinden. Je bij de bar melden is niet toegestaan.  
12. Maak verstandig gebruik van het toilet. Door de maatregelen kan niet iedereen tegelijk.  
13. 1 1/2 meter is de standaard. Geef elkaar de ruimte.  
14. Hoesten en niezen doe je in je elleboog.  
15. Niet fit en verkouden? Blijf dan thuis. Geef dit wel even door aan de organisatie.  
16. Volg instructies van de organisatie altijd op. 

 
De Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk wenst je veel plezier!  


