We gaan weer schaken per donderdag 3 september.
Weliswaar in aangepaste vorm en waarschijnlijk zal nog niet iedereen willen
meedoen.
Om toch het schaakritme weer op te pakken willen wij met een kleine bezetting
gaan opstarten.
In tegenstelling tot voorheen, dien je je komst nu aan te melden, en niet
aangemeld betekent ook geen toegang tot de zaal.
We mikken in het begin op ongeveer 10 a 12 schakers en we gaan starten met
een voorlopige laddercompetitie. Alle leden houden zich aan strikte regels zoals
onderstaand verwoord zodat wij een veilige indruk hebben van het bezoek aan
de locatie. Zie ook het protocol van de KNSB.
Algemeen: hanteren van de RIVM regels, zoals geen ziekteverschijnselen, afstand
houden en handen wassen.
SVZ krijgt donderdags om 18:00 uur een uitdraai met namen van de schakers die
komen. Niet aangemeld betekent geen toegang. Deur is op slot
(draaiknopcylinder).
Bij de ingang vindt registratie plaats uitgaande van de mail met namen van de
schakers.
Bestelling aan de bar vindt plaats achter een scherm en de consumptie wordt
aan tafel zittend genuttigd. Dus niet hangen aan/bij de bar.
De biljarters zijn met maximaal 12 man aanwezig en spelen in hun zaal.
De schakers spelen in de schaakzaal, waar tafels op 1,5m staan. Ab en Ed zetten
de tafels in de goede rijen. Verwacht aantal 12/14, dus max 7 tafels, 3 links en 4
rechts met brede gangpaden.
De toegang tot de toiletruimte is beperkt. 1 persoon tegelijk. Actie WSV tbv tekst
en afsluiten.
Bij aanvang en afloop worden de schaakstukken gedesinfecteerd en
teruggeplaatst in de kast.
Ventilatie: frisse lucht! Volgens protocol wordt eind van de dag aanvullend
gelucht.
Na afloop van de schaakpartijen zoveel mogelijk gaan zitten of 1,5m afstand te
houden.
Dit geldt voor iedereen. Kees Kalkman (SVZ) en Ed houden hierop toezicht, zodat
niet teveel mensen in 1 ruimte zijn.
Uitgangspunt is dat we op donderdag 3 september kunnen starten.
Truus komt speciaal op donderdag met name voor de schakers, dus het is zaak
om leden op de hoogte te brengen. Zij krijgen tevens het protocol van de
schaakbond (alleen de highlights) waaraan elk lid zich dient te houden.
Als de schakers en biljarters deze zaken serieus nemen, dan kunnen de
clubavonden blijven bestaan. Leden moeten ook de indruk hebben en houden
van een veilige locatie.

Vooral tijdens het nuttigen van alcohol!
Ab en Ed en Kees voor de biljarters gelden als aanspreekpunt.
In het kort:
1) per mail ashtapada@hotmail.com aanmelden en NIET TELEFONISCH! voor het
schaken, het beste is zo vroeg mogelijk en zeker ruim voor 18:00 uur.! Opgave
betekent ook dat je geen ziekteverschijnselen hebt. De namenlijst wordt naar de
SVZ gestuurd waar zij ons ‘s avonds registreren. Deze papieren worden een
aantal weken bewaard.
2) De tafels worden zodanig geplaatst dat een ieder 1,5m uit elkaar zit, zelfs met
een extra tafel.
3) Schakers zitten aan de tafel zover mogelijk uit elkaar. Zij kunnen ervoor kiezen
om tussentijds op een andere plaats te gaan zitten. Rondlopen langs de borden
dien je te doen met 1,5 m ruimte.
4) In het bargedeelte is het gewenst om zoveel mogelijk te gaan zitten en niet bij
elkaar te gaan staan.
5) In de bar zijn schermen geplaatst. De consumptie opgeven is achter het
scherm, waar Truus je helpt. Niet staan of hangen achter de bar, maar gaan
zitten.
6) De schaakstukken worden voor aanvang en na afloop schoongemaakt voordat
de doos de kast in gaat.
7) De toiletruimte is toegankelijk voor slechts 1 persoon.
8) Om zoveel mogelijk te ventileren worden ramen opengezet, dus trek in dat
geval iets warms aan.

Tot ziens, groetjes
Ed de Graaf

