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Terrasprotocol
Aangepaste maatregelen per 5 juni 2021

1. Inleiding

De terrassen mogen weer open! Wij kijken er enorm naar uit jullie weer een drankje in te mogen
schenken! Met onze terras toestemming heeft Gyas weer de mogelijkheid om buiten van het
terras in de fietsenstalling gebruik te maken. Ook mogen er overdag weer snacks en fris
gestreept worden, maar nog niet op Gyas genuttigd worden. Van alle leden wordt verwacht dat
zij dit protocol doornemen als zij gebruik willen maken hiervan. Het terras kan natuurlijk alleen
openblijven als iedereen zich aan het protocol houdt! We vragen dan ook of iedereen meewerkt
en luistert om het beste van deze situatie te maken.
De basisregels blijven van kracht:
- Houd 1,5m afstand (2 armlengtes) van anderen.
- Was je handen met virus dodende handzeep, of zorg voor schone handen door middel
van virus dodende handgel.
- Schud geen handen.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Blijf thuis en ga testen als je, of een van jouw huisgenoten, verkoudheids- of griep
klachten hebt.

2. Belangrijkste punten
-

Alle consumpties worden buiten genuttigd.
Het terras is elke dag open tot 21.45. Daarna moeten de tafels weer naar binnen.
Inschrijven moet via het terrasboek en moet ieder op eigen naam.
De banken worden loodrecht onder de uiteindes van de tafels heen gestoken. 2 personen
per uiteinde. De banken komen zo op 1.5 meter uit elkaar te staan.
Als er getapt wordt bestel je buiten bij de tappers en loop je mee.
Je gaat alleen naar binnen voor de WC of consumpties pakken, wanneer er geen tappers
zijn.
Iedereen is verantwoordelijk voor het zelf opzetten en opruimen van de tafels.
Reserveringen van het hele terras door bijvoorbeeld commissies moet minimaal 10
dagen van tevoren aangevraagd te worden bij bhcom@gyas.nl
Fietsen worden onder de grote boom geplaatst, niet aan de overkant van het fietspad.
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3. Reserveren

Reserveren moet. Het terras zal geplaatst zijn op de plek van de huidige fietsenstalling. Het
terras zal elke dag open zijn tot 21:45. In eerste instantie zijn er 44 plekken, die te vinden zijn in
het terrasboek op de site onder je naam. Elke inschrijving telt voor 1 plek. Iedereen dient zich
individueel onder zijn/haar eigen naam in te schrijven. Als je dus voor andere mensen
reserveert moet je hun onder hun naam inschrijven. Dit moet volgens de maatregelen.
Het terrasboek is leidend, check altijd of er iets gewijzigd is voor je naar Gyas komt.

4. Aankomst

Bij aankomst haal je een tafel van binnen als er nog geen staat. Deze tafel plaats je op een
daarvoor aangegeven plaats. Dit staat op de grond gemarkeerd en is altijd 1.5 meter van de
volgende tafel af. De bank steek je vervolgens loodrecht onder de tafel door (zie plaatjes). Dus
onderdoor buiten de poten. De tafels zijn 2.20 meter lang en zo garanderen we dat er 1.5 meter
tussen de 2-tallen zit. Het is niet de bedoeling er met tafels en banken wordt geschoven. Op
deze manier kunnen wij 1.5 meter tussen de uiteindes van de tafels waarborgen. Je moet zo
veel mogelijk aan je tafel blijven zitten. Je gaat alleen naar binnen voor de WC of consumpties
als er geen tappers zijn (zie punt 5).
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5. Bestellen

Op de volgende dagen wordt er standaard getapt:
- Maandag en donderdag door de ExploCie
- Woensdag door Bestuur/Beheer
Als er getapt wordt bestel je buiten bij de tappers, dan loop je mee met een tapper naar binnen.
Soms zal er op evenementen ook getapt worden, dit zal vanaf het terras duidelijk gemaakt
worden.
Op dagen dat er niet getapt wordt, mag er 1 persoon naar binnen om consumpties te pakken.
De consumpties zullen in de koelkasten achter de bar staan. Je dient dan zelf de consumpties te
strepen voordat je ze mee naar buiten neemt. Weet je nog niet hoe dit moet? Vraag het dan even
aan iemand van bestuur.

6. Opruimen voor vertrek

Wanneer je vertrekt van het terras en er komen na jou geen andere mensen meer (check dit dus
even in het ‘terrasboek’) dan vragen wij je om de tafel en bank schoon te vegen, in te klappen en
binnen op de juiste plek neer te zetten. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid in neemt blijft het
terras schoon.

7. Slecht weer

Bij slecht weer zal het terras gesloten worden. Het is niet toegestaan massaal naar binnen te
gaan als er een regenbui overkomt. Volg de instructies van het bestuur, beheer of de ExploCie
op.

8. Activiteiten op het terras

Als een commissie, dispuut, ploeg etc. het gehele terras wil reserveren voor een activiteit ter
bevordering van Gyas, dan moet dit minimaal 10 dagen van de voren aangevraagd worden bij
de BH-com. Op dit moment wordt er ook overlegd wie en of er die dag op het terras getapt zal
worden.

9. Ergometers en wattbikes

Het platje zal tijdens het terras vrijgelaten worden voor ergometers en fietsen. Buiten terras uren
kan er gewoon overal op de fietsenstalling gesport worden.

Terrasprotocol A.G.S.R. Gyas – Mei 2021

