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NIEUWSBRIEF DE ELLEBOOG

Beste huurders en gebruikers,
Vanaf half maart hebben jullie geen gebruik kunnen maken van De Elleboog
vanwege het corona-virus. We hebben ons strikt gehouden aan de richtlijnen van de
overheid en zijn blij dat we vanaf dinsdag1 september weer open kunnen. Enkele
activiteiten starten maandag 31 augustus. Natuurlijk met de nodige aanpassingen om
dit op een veilige en verantwoorde manier te doen.
Hieronder de voorgenomen maatregelen.
Om de anderhalve meter mogelijk te maken is er een looproute. De garderobe komt
buiten de zaal, de ingang naar de zaal is via de grote, dubbele deur. De uitgang van
de zaal is bij de eerste zijdeur. Via pijlen wordt deze route duidelijk gemarkeerd
aangegeven.
Bij de bar wordt de anderhalve meter gemarkeerd door een blauwe lijn. Bovendien
worden er schermen geplaatst. Bestellingen kunnen doorgegeven worden en zo
nodig genoteerd worden op een briefje. Neem zelf een pen mee. Het gastenteam
draagt, bij voorkeur, mondkapjes en handschoenen.
Bij de ingang, de toiletten en de bar staat desinfecterende gel.
Het is niet meer mogelijk met contant geld af te rekenen, maar alleen nog met de pin.
Dit vooral uit veiligheidsoverwegingen. Geld is immers een haard van besmetting.
De activiteiten in De Elleboog kunnen plaatsvinden dankzij de inzet van ons
gastenteam. Veel van onze bezoekers gaven de vrijwilligers van het gastenteam een
fooitje. Door betalen met de pin is dit iets ingewikkelder geworden. Daarom zal het
bestuur geld in de fooienpot storten om namens alle gebruikers de waardering voor
hun inzet nog eens te benadrukken.
Ondanks de stijging van de inkoopsprijzen en bovenstaande coronamaatregelen
zullen de prijzen van de consumpties niet worden verhoogd.
Het bestaande mechanische ventilatiesysteem is uitgezet. Vanwege de recirculatie
zijn er meer risico’s op besmetting. De ventilatie moet dus gebeuren met ramen en
deuren. Het is raadzaam om mondkapjes te dragen.
De activiteiten zullen in de sportzaal en de grote zaal plaatsvinden. In de sportzaal
met een maximum van 8 personen, in de grote zaal met een maximum van 30
personen en in de hele zaal met maximaal 40 personen. De vergaderzaal kan zo
nodig ruimte bieden voor 8 personen extra. Daarnaast kan deze ruimte gebruikt
worden als wachtruimte bij de wisseling van de activiteiten in de sportzaal of als
ruimte om koffie te drinken na afloop.

Wij zijn als bestuur verantwoordelijk voor de voorzieningen en de kaders om gebruik
van De Elleboog mogelijk te maken. De huurders en gebruikers zijn verantwoordelijk
voor de uitvoering en handhaving van de regels.
Wij gaan ervan uit dat iedere bezoeker van De Elleboog zich houdt aan
onderstaande, bekende basisregels:
 Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden een van de volgende (ook milde!)
symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf
38 °C) .Blijf thuis tot je volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij bent.
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met
deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na
het laatste contact.
 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit in De Elleboog klachten
ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.
 Schud geen handen.
 Vermijd het aanraken van je gezicht.
De huurder of gebruiker zien wij als coördinator en aanspreekpunt .Deze persoon is
op de hoogte van bovenstaande maatregelen en regels, weet welke personen
aanwezig zijn en kan in de gaten houden of de regels worden nageleefd. Grotere
groepen, zoals bridgeclubs en de schaakclub, vragen wij een coördinator aan te
stellen. Willen jullie, per e-mail, doorgeven wie dat is?
Door het toegenomen ongewenst bezoek zijn vanaf 1 september de buitendeuren uit
veiligheidsoverwegingen vanaf 20.00 uur gesloten.
De buitendeur bij de toiletten wordt afgesloten en kan na 20.00 uur niet meer
gebruikt worden.
De hoofdingang heeft 2 deuren die na elkaar geopend worden.
De buitenste deur blijft open. Je komt dan in het halletje met de brievenbussen. Er
hangt ook een camera.
Wil je na 20.00 uur naar binnen, dan moet je aanbellen op nr. 2: De Elleboog.
Achter de bar is te zien wie er naar binnen wil en kan de deur worden geopend.
De deur gaat na binnenkomst vanzelf weer op slot.
Je kunt deze informatie verder delen met je cursisten, leden of deelnemers, zodat
iedereen op de hoogte is.
Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Nico Allmendinger
Door bovenstaande maatregelen hopen wij dat jullie weer met evenveel plezier
gebruik kunnen maken van De Elleboog. Het is even wennen, maar het moet lukken.
We blijven hopen dat de maatregelen niet lang nodig blijven.
Bestuur De Elleboog
Velp, 15 augustus 2020

