
Coronaprotocol De Bergse Akker: Lees dit goed door voordat je De Bergse Akker bezoekt.  
• Iedere bezoeker van De Bergse Akker dient zich aan onderstaande regels te houden.  
• Op dit moment is De Bergse Akker alleen toegankelijk voor leden op vertoon van de 
ledenpas. Het is niet mogelijk zonder lidmaatschap van de Akker gebruik te maken. Neem je 
ledenpas altijd mee, zonder pas kun je niet De Bergse Akker op.  
• In plaats van een ouder(s) mogen er ook andere begeleiders mee, bijvoorbeeld een opa en 
oma. Er mogen per gezin maximaal 2 begeleiders mee.   
• Introducees (kinderen tot 14 jaar) mogen voor 1,50 euro per kind mee naar binnen. Per 
gezin mogen er daarnaast maximaal 2 extra volwassenen mee, kosten zijn 1,50 euro per 
volwassene.  
• De ledenpas wordt, na betaling van de contributie en het inschrijven van 2 
stranddiensten, thuis bezorgd in de brievenbus. Per mail ontvang je voor 29 mei de cijfercode.    
• Lid worden kan alleen via de website en niet op De Bergse Akker.  
• De poort blijft gesloten als De Bergse Akker open is. Op de poort komt een nieuw cijferslot 
en een dranger die ervoor zorgt dat de poort in het slot valt. Doe dus altijd de poort achter je 
dicht en laat geen bezoeker toe die niet lid is!  
• De winkel is open. Er vindt alleen verkoop van ijsjes, water, chips en introductiekaartjes (€ 
1,50) plaats.  
• Er is geen kas in de winkel en er wordt allen via PIN of afstreepkaart t.w.v. € 10 betaald.  
• Per lid (kind tot 14 jaar) mag er één introducée mee (ook een kind tot 14 jaar). Er mogen dus 
geen introducées ouder dan 14 jaar mee, en ook niet de ouder(s) van de introducée.  
• Er komt een aangepast bord voor aan de weg en op het 1e hek waarop staat aangegeven dat 
De Bergse Akker alleen voor leden is geopend.  
• Er komen vloerstickers met richtingspijlen aan 2 kanten in de gang. Let op wie er voorrang 
heeft en houd 1,5 meter afstand.  
• Het toilet gaat op slot. Een ouder/begeleider haalt bij de stranddienst de sleutel en maakt na 
gebruik het toilet, het fonteintje en het handvat van de deur schoon. Er komt een instructie op 
de toilet deur te hangen.  
• De basisregels van het RIVM gelden ook op De Bergse Akker:  

o Voor volwassenen (18+) geldt: houd altijd 1,5 meter afstand.  
o Kinderen tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.   
o Vermijd drukte.  
o Nies en hoest in je elle boog.   
o Was vaak je handen met zeep.   
o Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.  

• Er mogen maximaal 100 bezoekers zijn op De Bergse Akker.  
Dank voor het naleven van deze regels!  
Heb je vragen over dit coronaprotocol? Mail dan naar info@debergseakker.nl   
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