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Maastricht, 12 mei 2021.

Beste abonnementhouder,
Op 11 mei jl. heeft de Regering weer enkele versoepelingen ten aanzien van de Coronamaatregelen aangekondigd,
die mogelijk op woensdag 19 mei a.s. ingaan. Aan deze mogelijke versoepelingen heeft de Regering wel de restrictie
verbonden, dat het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames sterk moeten dalen. De Regering gaat deze
ontwikkelingen volgen en neemt uiteindelijk op maandag 17 mei a.s. een definitief besluit. De twee belangrijkste
versoepelingen die voor de Boulodrôme van toepassing zijn:
1. Het terras van een sportkantine mag onder voorwaarden weer open tot maximaal 20.00 uur;
2. Onder voorwaarden mag er weer binnen gesport worden.
Het bestuur van SBM wil graag gebruik maken van deze versoepelingen, maar is zich er terdege van bewust dat zij
een risico neemt als de aanwezigen zich niet aan de voorwaarden houden. Wij verzoeken je daarom met klem
invulling te geven aan alle gestelde voorwaarden en zo mee te helpen dat we kunnen blijven boulen en het terras
open kunnen houden.
Bij de kantine staat een stehtisch, met daarop een A4 voor de gezondheidscheck. Als je alle vragen van deze check
met nee heeft beantwoord, dien je de presentielijst in te vullen en een paraaf te zetten in het vak "ik ben gezond".
Deze gezondheidscheck en het invullen van de presentielijst zijn voorwaarden die de Regering ons oplegt.
In algemene zin geldt:
- Dat er met maximaal 30 personen gebouled kan worden, waarbij het maximum van 4 personen per baan niet
meer van toepassing is voor de buitenbanen;
- Houd ten alle tijden de 1.50 meter afstand van elkaar;
- De ringen en de scoreborden worden nog niet gebruikt;
- Er mogen geen wedstrijden gespeeld worden, dus ook geen 1 eurotoernooi;
- Desinfecteer regelmatig je handen, bij voorkeur bij aankomst en na afloop van iedere partij;
- In de Boulodrôme is het dragen van een mondkapje verplicht, dat geldt ook indien je wilt betalen en/of naar het
toilet gaat;
- Houdt in de Boulodrôme de aangegeven looproute aan;
- De kantine, behalve de bar, blijft gesloten en mag ook niet gebruikt worden om eventueel te schuilen bij slecht
weer.
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Voor het terras geldt het volgende:
- Maximaal 50 personen op een terras en maximaal 2 personen aan een tafel op 1.50 meter afstand, tenzij dit
mensen zijn uit eenzelfde huishouden;
- Zelfbediening is niet toegestaan en afwijkend van ons beleid wordt u op het terras door de vrijwilliger bediend;
- Tijdens de openingstijden in de avond is het terras tot maximaal 20.00 uur geopend. Tot uiterlijk 19.45 uur kunt
u bij de vrijwilliger uw consumptie bestellen, die uiterlijk om 20.00 uur genuttigd moet zijn. Daarna worden alle
glazen opgehaald en wordt het terras opgeruimd.
Voor binnensporten geldt:
- Een maximum van 30 aanwezigen die alleen tête á tête mogen spelen;
- We spelen alleen binnen bij slecht weer en zetten dan ook geen terras op;
- Daar de kantine, behalve de bar, ook nog gesloten is kun je alleen onder de genoemde voorwaarden boulen en
dien je na het boulen de Boulodrôme te verlaten.
Als het bestuur vinden we het fijn dat er weer wat versoepelingen zijn en dat we jullie weer iets meer kunnen
bieden, maar beseffen ons ook dat er heel wat voorwaarden verbonden zijn aan hetgeen er te bieden is. Samen
met onze vrijwilligers proberen wij het jullie zo aangenaam mogelijk te maken in de Boulodrôme en rekenen wij
ook op jullie medewerking.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Wijnand Feenstra,
secretaris Stichting Boulodrôme Maastricht

